ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro

H O T A R A R E A Nr.90
Din 27 Noiembrie 2017
Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2017
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta extraordinară la data de 27.11.2017;
Avand in vedere:
Decizia nr.21 din 22.11.2017 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila;
Expunerea de motive a d-nei Ioniță Steluța,primarul com.Romanu;
Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate cu privire
la necesitatea aprobării rectificării bugetului local ;
Avizele comisiilor de specialitate;
In baza Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
In conformitate cu art.49 al. 5 şi 50 din Legea nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
privind Finantele Publice Locale;
In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind
finantele publice;
In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizat in 2017 ,privind noul Cod Fiscal ;
In conformitate cu art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45,alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare privind
administratia publica locala.
H O T A R A S T E:
Art.1. Se rectifică bugetul local astfel :
Sume din TVA.cheltuieli deșcentralizate -------------- + 163 mii lei
Sume din TVA.echilibrare bugete ---------------------- - 2 mii lei
Cote defalcate --------------------------------------------- + 41 mii lei
Repartizarea pe capitole făcăndu-se astfel:
Învățămănt

– Salarii -------------------------------------- + 163 mii lei
- Materiale ----------------------------------- + 10 mii lei
Administrație- Materiale------------------------------------ + 29 mii lei
Art.2. Cheltuieli de proiecatre pentru asfaltare străzi în com.Romanu cu M.D.R.A.P.
Venituri – Cap. 42.02.65 ---------------------------------- + 154.700 lei
Cheltuieli- Cap. 84.02.71 ----------------------------------- + 154.700 lei

2.

Art .3. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la
îndeplinire prezenta hotarare.
Art. 4. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de
informare Instituției Prefectului,Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila și tuturor persoanelor
interesate.

Președinte de ședință,
Chirpac Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George
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PROCES VERBAL

Astăzi 27.11.2017 , orele 15,00 la Primaria comunei Romanu are loc şedinţa extraordinară a
Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.199/24.11.2017 a d-nei primar, avănd programul ordinei de zi
conform convocatorului anexat .
D-ul consilier Mocanu Viorel îl propune pe d-ul Chirpac Gheorghe pentru a fi presedinte de
sedinta. Propunerea a fost votata in unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.89.
La apelul nominal făcut de către d-ul secretar de comună rezultă că sunt prezenţi un număr de 11
consilieri din 11 aleşi .Ca invitati participă d-na Radu Badiu Nicoleta,contabil.
D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinţă anunţă ca după prezentarea procesului verbal al sedintei din
luna anterioară nu sunt obiectiuni de făcut si se trece la aprobarea ordinei de zi si se aprobată în
unanimitate de voturi.
D-ul(d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta
proiectul de hotarare initiat de d-na primar,privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
D-na Radu Badiu Nicoleta,contabil,prezintă raportul compartimentului contabilitate prin care
arată că sumele respective vor fi dirijate la învatamant,administratie și pentru studiul de fezabilitate în
vederea reabilitarii strazilor din comună.
D-ul Calu Neculai,consilier,întreaba ce reprezinta suma de 10 mii lei la învatamant.D-na contabil
arata ca aceasta sumă este necesară pentru acoperirea unor cheltuieli materiale(lemne foc,energie
electrică,telefonie,detergenti etc)
D-ul presedinte de sedinta dă cuvantul d-lor reprezentanti ai comisiilor de specialitate pentru a
prezenta avizele favorabile la care toate comisiile au fost de acord și supusă în plen a fost votată în
unanimitate de voturi emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.90.
D-ul(d-na) Preşedinte de şedinţă a anunţat că dacă nu mai sunt probleme de discutat pe ordinea
de zi declară lucrările şedintei Consiliului local închise.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

Presedinte de sedinţă,
Chirpac Gheorghe

Intocmit,Secretar
Zainea Cristian George

