ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BREBU
CONSILIUL LOCAT
Sat.Brebu Minastirei nr.B02,tel:}24435752'J.,fax:0244358048, e-mail:primaria@brebuprahova.eu

HoTARAREANR.VA
privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu
Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova.
AvAnd in vedere

:

-expunerea de motive nr.15124/07.12.2016 a d-lui Dr.lng Ungureanu Gheorghe AdrianPrimarul Comunei Brebu;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului Iocal si raportul de specialitate al
compartimentului financiar contabil impozite si taxe;
-avizul secretarului Comunei Brebu;
-prevederile art.S alin.[2J, art.].9 alin.[2) si ale art.20 alin.[1) lit.cJ din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Decizia Directorului General al DGRFP Ploiesti nr9384/5.12.2016;
-Analizei contului de execufii, angajamentelor la nivelul Comuna Brebu, in vederea bunei
desfagurdri a activitalii institufiei, respectirii procedurii privind rectificarea bugetard si
gradul de incasare la 05.12.201,6;
-Adresa nr.20775/L.1!.20I6 a Consiliului Judetean Prahova privind repartizarea sumei de
5729 lei reprezentand sume achitate de CfPAE Ploiesti pentru trim I pentru finantarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale special integrati nin
invatamantul de masa;
-virarea de credite intre capitole, la titlul 20- Bunuri si servicii, pentru asigurarea bunei
desfagurdri a activitafii institufiei ;
-alocarea sumelor necesare in vederea platii indemnizatiilor persoanelor cu handicap
aferente lunii noiembrie 2016;
-alocarea sumelor repartizate de Consiliului Judetean Prahova ion vederea platilor catre
CIPAE Ploiesti;
-diminuarea sumelor privind drepturile salariale si hotarari judecatoresti conform Decizia
Directorului General al DGRFP Ploiesti nr.9384 /5.12.2016;
-virare sume intre 2 obiective de investitii pentru respectarea termenelor contractuale si a
stadiului investitiei.
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2J lit.b), alin.[4J lit.aJ, art.45 alin.[2) lit.a) 9i art.]-15
alin,[1J lit.b) din Legea nr.21512001, privind administra]ia publicd locald republicat5, cu
modificirile gi completdrile ulterioare;

HOTARASTE:
ArLl.-Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Brebu, conform Anexei la
prezenta hotarare.
Art Z.-Prezenta hotirAre se comunicd:
-lnstitufiei Prefectului judefului Prahova;
-Compartimentului Financiar Contabil Impozite si Taxe
-Cetatenilor comunei Brebu prin afisare la sediul Primariei si pe site-ul oficial al
comunei.
Presedinte de sedin
Consilier, ,
Boeru Petre
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