
 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

                                                           CONSILIUL LOCAL  ROMANU 

Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 
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H O T A R A R E A Nr.50 

Din  27 Septembrie  2018 

 

            Privind:  Rectificarea bugetului local pe  anul  2018 

 

           Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 27.09.2018; 

              Avand in vedere: 

           Expunerea de motive a d-nei Primar 

           Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate cu 

privire la necesitatea aprobării rectificării bugetului local  ; 

 Adresa nr.52883/11.09.2018 a DGFP Braila si a Deciziei nr.11/11.09.2018 privind 

repartizarea rectificarii sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate. 

           Avizul comisiilor de specialitate; 

                       In baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

                       In conformitate cu art.49 al. 5 şi art.50 din Legea nr.273/2006 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 ,actualizată,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 cu suma de  + 241  mii lei repartizate in trim.III.2018 

    Art.2.Se rectifica bugertul local cu sumqa de -134 mii lei(trim.III – 48 mii lei si 

trim.IV-86 mii lei.Diferenta de 107 mii lei vor fi repartizati astfel: 

Cap. 65.02.20         = 15.000 lei Scoala Romanu 

Cap. 67.02.71         =  40.000 lei Biserica Ortodoxa Romanu 

Cap. 67.02.59          =    5.000 lei ASC Romgal Romanu 

Cap. 67.02.10          =    3.000 lei cheltuieli salariale cultura 

Cap. 51.02.20.01.09 =  10.000 lei cadouri pentru copii cu ocazia sarbatorilor de iarna de la 

Scoala Romanu  

                                                       si   Gradinitele Romanu si Oancea. 

Cap. 61.02.20.          =  10.000 lei cheltuieli cu prevenirea virusului pestei porcine africane. 

Cap.51.02.20.01.30  =  19.000 lei alte cheltuieli cu bunurile si serviciile-administratie. 

Cap. 74.02.20.           =   5.000 lei cheltuieli cu spatiul verde (la sosea) la Cimitirul Romanu 

deoarece a  inceput sa fie folosit pentru parcare autocamioane-tiruri. 

               

              Art .3. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va 

duce la îndeplinire prezenta hotarare.  

 

 



 

                                                                                       2. 

 

 

 

               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 ți tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

 

                 Prețedinte de sedinta,                                                           Contrasemneaza,                                                    

                      Calu  Neculai                                                                   Secretar comună, 

                                                                                                            Zainea Cristian George 
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H O T A R A R E A Nr.51 

                                                            Din  27 Septembrie 2018 

 

               Privind;  anularea HCL nr.7 si 8/23.01.2018 pentru acordarea unor bonificații la plata 

cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport datorat de către contribuabili, personae 

fizice,pănă la data de 31.03.2018, pentru anul  fiscal  2018 si aprobarea impozitelor ți taxelor 

locale speciale pentru anul  fiscal  2018  si a Regulamentului de adoptare a acestora . 

 

                   Avand in vedere: 

            - Adresa nr.3494 din 18.03.2018 a Institutiei Prefectului-judertul Braila; 

            - Legea nr.340/2004 privind Prefectul si Institutia Prefectului; 

            -Avizele comisiilor de specialitate; 

            - Legea nr.227/10.09.2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal  

ți  HG nr.1/2016 ,modificată,privind Normele metodologice de aplicare a acestuia. 

          -  OUG nr.50/2015,modificată, pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind 

Codul  de Procedură Fiscală; 

          -In baza art. 27 din Legea nr.273\2006 modificata si completata ulterior privind finantele publice    

locale ; 

           -In baza Legii nr.351\2001 ,modificată,privind planul de amenajare al localitatilor si 

Planul Urbanistic General aprobat prin HCL.Nr.36 din 5.08.2016; 

            Conform art.36 alin1 si 4 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata ,cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

            In temeiul art.45,alin2 lit a. si c. din Legea nr.215\2001  republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare  privind administratia publica locala; 

 

                                                          H O T A R A S T E ; 

 

 

             Art. UNIC. Se anulaza  HCL nr.7 si 8/23.01.2018 pentru acordarea unor bonificații la 

plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport datorat de către contribuabili, 

personae fizice,pănă la data de 31.03.2018, pentru anul  fiscal  2018 si aprobarea impozitelor ți 

taxelor locale speciale pentru anul  fiscal  2018  si a Regulamentului de adoptare a acestora. 

 

 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului si tuturor persoanelor interesate. 

 

 

                       Preasedinte de sedinta,                                                 Contrasemneaza, 

                            Calu  Neculai                                                           Secretar comuna, 

                                                                                                          Zainea Cristian George 

 

 

 


