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^ NR. J V
HOTARIiREA
privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu
Consiliul Local al Comunei Brebu, fudetul Prahova.

AvAnd in vedere

;

-expunerea de motive nr.4992/20.04.2017 a d-lui Dr.Ing Ungureanu Gheorghe AdrianPrimarul Comunei Brebu;
-raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil impozite si taxe;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
-avizul secretarului Comunei Brebu;
-prevederile art.5 alin.[2J, art.19 alin.(ZJ si ale art.20 alin.[1] lit.cJ din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-adresa nr.443009/20L7 a Ministerului Finantelor Publice- Directia Generala de Sinteza a
Politicilor Bugetare, in care se mention eaza ca:" in conformitate cu prevederile art.25 din OUG
nr.99/2076 si prevederile art.S8 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele alocate in anul 2016 bugetelor locale
ale unitatilor administrative teritoriale din Fondul de interventie la dispozitie Guvernului,
ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se utilizeaza ca sursa de finantare a
cheltuielilor sectiunii de functionare, in cod 40.02.L8- Sume din excedentul bugetului local
utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare".
In temeiul prevederilor art.36 alin.[2J lit.bJ, alin.[4J lit.a), art.45 alin.[2J lit.a] gi art.115
alin.[1J litbJ din Legea nr.2'J.5I2001, privind administrafia publicd locali republicati, cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Brebu conform ANEXEI la prezenta
hotarare.
Art.Z.-Se modifica art.3 din Hotararea nr.24/27.03.2017 a Consiliului Local Brebu, astfel:
suma de 1.300.699,86 lei din excedentul bugetului local rezultat la incheeierea exercitiului
bugetar se va utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare cod 40.02.14,
iar suma de 1,.230.000 lei se va utiliza pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare,
cod 40.02.18.
Art.3.-Prezenta hotirAre se comunicd, prin grija secretarului comunei, tuturor celor
interesati.
Comuna Brebu, 26 aprilie 201,7

Presedinte de sedinta.
Consilier,
Dumitru Mariana
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