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PROIECT DE HOTARARE  

'Privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018  

l inand eoni dc raportul de specialitate nr.6549/05.10.2018 întocmit de Balut Camelia 

Corina . nota dc fundamentare nr 6548/05.10.2018 si expunerea dc motive nr 6582/08.10.2018 

întocmite de domnul Molrescu Vasile Claudiu.in calitate de primar.  

Vă/ând prevederile OG. 273/2006 privind finanţele publice locale. Legea 571/2003 privind 

Codul liscal şi Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală completată şi modificată 

de Legea nr. 268/2006: 

Art. I. Consiliul Local emile acordul pentru bugetul de venituri si cheltuieli . 

Art. 2. Prezentul proiect de hotărâre se expune Consiliului Local Beclcan pentru analiza 

şi aprobare în vederea emiterii hotărârii de principiu .  

Art. 3. Aducerea la cunoştinţa publică se lâce prin afişarea la sediul autorităţii publ ice 

Va rugam sa analizaţi si dispuneţi emiterea unei hotărâri privind rectificarea bugetului dc 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 astfel:  

La partea de venituri: 
1. Se diminuea/a la cod indicator 04.02.01 "Cote defalcate din impozitul pe venit ” cu 

suma 

2. Se majorează sumele la cod indicator 04.02.04 "Sume alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 376.000 lei,  

3. Se majoreaza sumele la cod indicator 11.02.06 "Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale " cu suma de 165.000 lei.  

4 Se diminuează sumele la cod indicator 37.02.03 "Varsaminte din secţiunea de 

funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local " cu suma de 162.500 

lei si se majoreaza la cod indicator 37.02 .04 " Varsaminte din secţiunea de functionre " cu 

suma de 

La partea de cheltuieli, secţiunea funcţionare :  
I. Se majoreaza cheltuielile capitolului 51.01.03 ..Autorilati executive” cu suma dc 

283.000 

- alineat 10.01.30 ..Alte drepturi salariate in bani" cu suma  de 45.000 lei. 

-alineat 20.01.02 ..Materiale pentru curăţenie “ cu suma de 2.000 lei.  

- alineat 20.01.04 ..Apa .canal salubritate" cu suma de 9.000 lei.  

-alineat 20.01.06 ..Piese de schimb" cu suma de 12.000 Ici,  

- alineat 20.01.09 ..Materiale si prestări servicii cu caracter funcţional" cu suma de 

8.000 

- alineat 20.01.30 ..Alte bunuri si servicii" cu suma de 48.000 lei,  

-alineat 20.05.30 ..Alte obiecte de inventar" cu suma de 11.000 lei.  

-alineat 20.12.00 „Consultanta si expertiza" cu suma de 10.000 lei,  



-alineat 20.13.00 „Pregătire profesionala" cu suma de 3.000 lei, 

-alineat 20.25.00 „Cheltuieli judiciare si extrajudiciare" cu suma de 55.000 Iei, 

-alineat 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" cu suma de 80.000 lei -alineat 85.01.Ori’lali 

efectuate in anii precedenţi recuperate in anul curcnt”se diminuează cu suma de 20500 lei 

2. Se diminuează cheltuielile capitolului 66.50.50”Altc instituţii si acţiuni sanitare’’ alineat 

85.01.01 '’Plaţi efectuate in anii precedenţi recuperate in anul curent" cu suma de 3500 lei 

3. Se majoreaza cheltuielile capitolului 67.03.07 “Cămine culturale", cu suma de 14.000 lei astfel: 

alineat 20.01.03 „încălzit, iluminat" cu suma de 10.000 lei si alineat 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” 

cu suma de 4.000 lei. 

4. Se majoreaza cheltuielile capitolului 70.06.00 “Iluminat public si electrificări rurale” alineat 

20.01.30 „Alte bunuri is servicii pentru inlrelinere si funcţionare" cu suma de 5.000 lei. 

5. Se majoreaza cheltuielile capitolului 70.50.00 “Alte servicii in domeniile locuinţelor, serviciilor 

si dezvoltării comunale" cu suma de 13.000 lei astfel: 

Alineat 20.01.05 “Carburanţi si lubrefianli” cu suma de 8.000 lei 

alineat 20.01.30 „Alte bunuri si servicii" cu suma de 5.000 lei. 

6. Se majoreaza chetuielilc capitolului 74.05.01 „Salubritate” alineat 20.30.30 „Alte cheltuieli cu 

bunuri si servicii”cu suma de 21.000 lei 

7. . Se majoreaza chetuielilc capitolului 74.06.00 „Canalizarea si tratarea apelor reziduale” alineat 

20.01.30 Alte bunuri si servicii cu suma de 10.000 lei 

8. Se majoreaza cheltuielile capitolului 84.03.01 „Drumuri si poduri" cu suma de 42.500 lei astfel 

:- alineat 20.01.30 „Alte bunuri si servicii" cu suma de 5000 lei 

-alineat 20.02.00 „Reparaţii curente" cu suma de 37.500 lei 

La partea de cheltuieli .secţiunea de dezvoltare: 

I. Se majoreaza cheltuielile capitolului 67.05.01 “Sport” alineat 71.01.01 „Construcţii” cu suma de 

56.000 pentru investiţia „Branşament apa. curent si împrejmuire teren sport lîeclean". 

2. Se majoreaza cheltuielile capitolului 70.05.01 „Alimentare cu apa” alineat 71.01.01 „Construcţii” 

cu suma de 16.500 lei. 

3. Se majoreaza cheltuielile capitolului 84.03.01 „Drumuri si poduri”pentru investiţia „Modernizare 

drum comunal DC7I Comuna Bedean,judeţul Braşov conf. contractului de finanţare nr 3421/09.05.2018 

încheiat cu MDRAP. la alineat 71.01.01 „Construcţii” cu suma de 90.000 lei 
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COMUNA BECLEAN 
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NR 6582/08.10.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de holarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Beclean 

pe anul 2018 

In conformitate cu prevederile art 19 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice 

locale,cu modificările si completările ulterioare,Consiliul Local poate aproba 

rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 

ordonatorului principal de credite. 

In urma calculelor efectuate intre bugetul actual si plăţile efectuate s-a constatat ca este 

necesara virarea de credite bugetare astfel incat unitatea-administriv teritoriala sa 

funcţioneze in parametrii normali. 

Având in vedere cele de mai sus ,va rog sa adoptaţi o hotarare favorabila in acest 

 



Jl'-DEŢUL. BRAŞOV 

COMUNA 

BECLEAN 

VIZAT. 
COMISIA ECONOMICA 

Nr 6549 din 05.10.2018 

RAPOR T DE SPECIALITATE 

privind rectificarea dc buget pe anul 2018 

Subsemnata Balut Camelia. în funcţia de consilier la Comuna Bcclean. avand in vedere 

următoarele : 

adresa nr BVR-TREZ-9088/12.09.2018 înregistrata in cadrul Comunei Beclean sub nr 

5990/14.09.2018 . adresa BVR-TREZ-9380/18.09.2018 de de la DCîRFP Brascs de modificare a cotelor 

defalcate din impozitul pe \enit alocate pe UAT-uri in anul 2018 

- adresa 15662/28.09.2018 înregistrata in cadrul Comunei Reclean sub nr 6407'01.10.2018 de la 

Consiliul Judeţean Braşov 

- contul de execuţie din data de 30.09.2018 din care s-a constatat la partea dc venituri o încasare 

mai mare decât cea repartizata pe trimestre la aprobarea bugetului iniţial 

- plăţile efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent in secţiunea de funcţionare a 

bugetului local, in suma de 24.000 lei 

- lipsa de credite bugetare la unele capitole, 

vă rugam să analizaţi prezentul referat şi să dispuneţi emiterea unei hotarari privind rectilîcarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. astfel: 

Ea partea de venituri: 
1. Se diminuează la cod indicator 04.02.01 "Cote defalcate din impozitul pe venit ” cu suma 

2. Se majorează sumele la cod indicator 04.02.04 "Sume alocate din cotele defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma dc 376.000 lei, 

3. Se majoreaza sumele la cod indicator 11.02.06 "Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale " cu suma de 165.000 Ici. 

4 Se diminuează sumele la cod indicator 37.02.03 "Vărsăm in te din secţiunea dc funcţionare pentru 

finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local " cu suma de 162.500 lei si se majoreaza la cod indicator 

37.02.04 " Vărsăminte din secţiunea de lîinctionre " cu suma de 162.500 lei 

l. a partea de cheltuieli, secţiunea funcţionare : 
I. Se majoreaza cheltuielile capitolului 51.01.03 ..Autoritati executive" cu suma de 283.000 

- alineat 10.01.30 ..Alte drepturi salariale in bani” cu suma dc 45.000 Ici, 

-alineat 20.01.02 ..Materiale pentru curăţenie " cu suma de 2.000 Iei, 

- alineat 20.01.04 ..Apa .canal salubritate" cu suma de 9.000 lei, 

-alineat 20.01.06 ..Piese de schimb" eu suma de 12.000 lei, 

- alineat 20.01.09 ..Materiale si prestări servicii cu caracter funcţionar cu suma de 8.000 lei, 

- alineat 20.01.30 ..Alte bunuri si scr\ icii" cu suma de 48.000 lei. 

-alineat 20.05.30 ..Alte obiecte de inventar" cu suma de 11.000 lei, 



-alineat 20.12.00 ..Consultanta si expertiza" cu suma de 10.000 lei. 

-alineat 20.13.00 Pregătire profesionala'' eu suma de 3.000 lei, 

-alineat 20.25.00 ..Cheltuieli judiciare si extrajudiciare" eu suma de 55.000 lei. 

-alineat 20.30.30 ..Alte cheltuieli eu bunuri si servicii” cu suma de 80.000 Ici -alineat 85.01.01 "Plaţi 

efectuate in anii precedenti recuperate in anul curentase diminuează cu suma de 20500 lei 

2. Se diminuează cheltuielile capitolului 66.50.50”Altc inslitutii si acţiuni sanitare” alineat 85.01.01 

"Plaţi efectuate in anii precedenti recuperale in anul curent" cu suma de 3500 lei 

3. Se majoreaza cheltuielile capitolului 67.03.07 "Cămine culturale”, cu suma de 14.000 lei astfel: 

alineat 20.01.03 ..încălzit, iluminat" cu suma de 10.000 lei si alineat 20.05.30 „Alte obiecte de inventar" cu 

suma de 4.000 lei. 

4. Se majoreaza cheltuielile capitolului 70.06.00 "Iluminat public si electrificări rurale” alineat 

20.01.30 ..Alte bunuri is servicii pentru întreţinere si funcţionare” cu suma de 5.000 lei. 

5. Se majoreaza cheltuielile capitolului 70.50.00 "Alte servicii in domeniile locuinţelor, serviciilor si 

dezvoltării comunale" cu suma de 13.000 lei astfel: 

Alineat 20.01.05 "Carburanti si lubrelìanli" cu suma de 8.000 lei 

alineat 20.01.30 ..Alte bunuri si servicii" cu suma de 5.000 lei. 

6. Se majoreaza chetuielile capitolului 74.05.01 ..Salubritate” alineat 20.30.30 „Alte cheltuieli cu 

bunuri si scrvicii"cu suma dc 21.000 lei 

7. . Se majoreaza chetuielile capitolului 74.06.00 „Canalizarea si tratarea apelor reziduale” alineat 

20.01.30 Alte bunuri si servicii cu suma de 10.000 lei 

8. Se majoreaza cheltuielile capitolului 84.03.01 „Drumuri si poduri” cu suma de 42.500 lei astfel :- 

alineat 20.01.30 „Alte bunuri si servicii” cu suma de 5000 Ici 

-alineat 20.02.00 „Reparaţii curente" cu suma de 37.500 lei 

l.a partea dc cheltuieli „secţiunea dc dezvoltare: 

I. Se majoreaza cheltuielile capitolului 67.05.01 "Sport" alineat 71.01.01 „Construcţii” cu suma de 

56.000 pentru investiţia „Branşament apa, curent si 'împrejmuire teren sport Beclean”. 

2. Se majoreaza cheltuielile capitolului 70.05.01 „Alimentare cu apa” alineat 71.01.01 „Construcţii"' cu 

suma de 16.500 lei. 

3. Se majoreaza cheltuielile capitolului 84.03.01 „Drumuri si poduri”pentru investiţia „Modernizare 

drum comunal DC7I Comuna Beclean.judctul Braşov conf. contractului dc finanţare nr 3421/09.05.2018 

încheiat cu MDRAP. la alineat 71.01.01 ..( i'iisiruclii" cu suma de 90.000 Ici 
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DIRECŢIA: ECONOMICĂ SERVICIUL: BUGET 

Nr. înregistrare: Ad. 15662 /28.09.2018 

NR 

CUWUNA ntCLEAN 

JUDE-! Ul 

i,., c) fc Totx 

 

CĂTRE, 

Consiliul Loca! BECLEAN 

 ROMÂNIA 
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în conformitate cu OUCi nr. 78/2018 - cu privire la rectificarea bugetului de "»tal pe anul 2018, prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 297 din 27.09.2018. s-a aprobat repartizarea pe unităţi administrativ- 

teritoriale a sumei alocate din cote defalcate din impozitul pe \enit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota 

de 17.25% la dispoziţia Consiliului Judeţean în anul 2018. pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcţionare şi sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, conform anexei. 

Vă rugăm să rectificaţi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 cu suma comunicată ş’ să-l 

transmiteţi Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov. 

 

Vi/at: Director executiv: Agafiţci Gabriela. ţ 28.09.2018 

Vizat: Şef serviciu Buget: Sândor lldiko, 28.09.2018 

întocmit: Consilier: Jeilea Ioana 28.09.2018 



CONSILII I. LOCAL BEC LE AN 

Suma alocată din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din 

cota de 17.25% la dispoziţia Consiliului Judeţean în anul 2018, 

conform IICJ nr. 297/27.09.2018 

Mii Iei 

Cod Indicatori Influentă an 2018 

 TOTAI. Sl .VIF. 
ALOCATE 

200.00 

04.02.04 
Cote defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea 

bufetelor locale 

200.00 

La cheltuieli aceste sume pot fi folosite pe următoarele destinaţii: 

Total sume an 2018. din earc: 200.00 

pentru aeliilarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcţionare şi sau de 

capital, pentru susţinerea programelor de 

de/voltare locală şi pentru susţinerea 

proiectelor de infrastructură care necesită 

colînanţare locală 

200.00 
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Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BRAŞOV 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică 
Serviciul Sinteza şi Asistenţa Elaborării şi Execuţiei Bugetelor Locale 

Sţr Mihail Nf.7 

T*•
:- : - ..................  
EmaH::bugat.bv®s»f.ro 

Nr.BVR_TRZ-9380 / 18.09.2018 

Latre, ù/fii J/ 
Primaria BECLEAN 

Va comunicam repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din ratele venituri aie bugetului 

de stat. alocate prin OUG nr.78‘2018 cu privire a recii licarca bugetului de stat pe anul 2018, 

comunicata de Ministerul Finanţelor Publice cu adresa nr.465502/17.09.2018, astfel: 

Mii lei  

Nr. i INDICATOR Influenta Trim fii 
immmmmmmmmmMmwmmxmmmmmKiHMgm conform  

 OUG nr.  

 
78/2018, 

 

i din care:  

. j Sume defalcate din taxa pe \aloarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale - cod 
*' 

1
 indicator 11.02.06 165 165 

Trezorier Sef. 

 

Sef SSAEEBL, 

Pc Ioana Misu 

 

Document care conţine date cu carăi 
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•V 

. > - W . ■ t 
O- V *•'.* 

ROMÂNIA 
te- 9ra$or 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BRAŞOV 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică 
Serviciul Sinteza şi Asistenţa Elaborării şi Execuţiei Bugetelor Locale 

Str Mihail Kogălmceanu. Nr.7 Loc 
BRAŞOV CP S00090 Tel 
0266306463. 0266308464 Fax 
0268306464 Email 
bugetbv@anaf.ro 

Nr.BVR TRZr 9088/ 12.09.2018 

Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna BECLEÂN 

Potrivit Ordonatei de urgenta a Guvernului nr.7X 20IX eu privire la rectilîcarea bugetului de 

stat pe anul 2018 si adresei MFP nr.465432/11.09.2018 , cotele si sumele defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat alocate bugetelor locale au fost modificate. 

Influentele asupra cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul ?i>18. stabilite ca urmare a aplicaţii 

prevederilor art.6 alin(15) din Legea bugetului de stat pe anul 2018. nr.2 2018 si a reevaluării 

impozitului pe venit estimat a ti incasat la bugetul de siai la nivelul fiecărei unitati aJminislrativ- 

leritoriale in anul 2018, detaliate pe unitari administrativ-tcriioriale . sunt cele prevăzute in anexa 

nr.6 la OUG nr78/2018, respectiv: 

Nr 
crt. 

INDICATOR 

3 

Influenţa 
conform 
OUG 
nr.78/2018 

! 1 Alocări directe din impozitul pe venit incasat - cota de 43% - cod i r 04.02.01 -14 

l Sume alocate din cota de 17.25% pentru asigurare buget minim de funcţionare cod 

indicator 04.02.04 

176 

 
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - cod indicator 11.02.06 165 

Fata de cele precizate mai sus, in vederea respectării prevederilor OUG nr.78/2018, va rugam sa 

dispuneţi toate masurile cu privire la rectificarea bugetului unitatii administrativ- teritorialc. 

C’u deosebita consideraţie 
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