ROMANIA ROMAI\TIA
JUDETUL IIUNEDOARA
COMUNA BRAI\'ISCA
CONSILIUL LOCAL
(

HOTARAREA NR. 32 I2OI4
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe
anul 2014

Consiliul local al Comunei Branisca, jud.Hunedoaral
Av0nd in vedere Adresa Administratiei Finantelor Publice a Jude{ului
Hunedoararc.19332/2014 prin care ne sunt comunicate sumele defalcate
din taxa pe valoarea addugati pentru finantarea cheltuielilor descentralizate,
aprobate prin decizia nr. 3512014 a Sefului Administratiei Finanlelor Publice
Hunedoara in suma de 20,00 mii lei;sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugatapentru echilibrarea bugetelor locale in suma de 65,00 mii lei, cote
defalcate din impozitul pe venit-diminuate cu suma de 3,00 mii lei;
In baza Adre sei Admini stratiei Finanlelor Publi ce a Judefului
Hunedoara nr. 1854312014 prin care ne sunt comunicate sumele defalcate
din taxa pe valoarea addugatd pentru finantarea cheltuielilor descentralizate,
aprobate prin decizia nr. 3ll20l4 a Sefului Administratiei Finanlelor Publice
Hunedoara in suma de 90,00 mii lei, din care se se aloca doar suma de 68,00
mii lei, cu respectareaincadrarii in nivelul maxim al cheltuielilor de personal
pe anul 2014, suplimentat prin Decizianr.43l2I.l0.20l4 a Sefului
Admini stratiei F inanlelor Pub lice Huned oar a;
Ydzdnd Hotir6rea Consiliului Judelean Hunedoara nr.204 12014 ptin
care au fost repartizate bugetului local sume defalcate din taxa pe valoarea
addugatdpentru echilibrarea bugetelor locale qi cote defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 in suma totala de
50,00 mii lei;

Analizdnd Raportul Primarului Comunei Branisca prin care se
propune rectificarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014;
Referatul compartimentului de resort gi Avizul favorabil al comisiei de
specialitate a Consiliului Local Branisca;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nt.5912014 cu privire

la

rectificarea bugetului de stat pe arrul2014, precum si al dispozitirlor art.l9,
art.20,art.49 si ale art.82 din Legea nr.27312006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare:

lit.a
rr

In temeiul prevederilor art.36, alin.2,lit.b si aLin. ,lit.a, art.45 alin.2
si art.115, alin.1, lit.b din Legea administratiei publice locale

.27 5 I 20 0 I,r epublicata cu

modifi cari le si completarile ulterio

are

:

HOTARASTE:

Art.l. ftectifica bugetul local al Comunei Branisca

pe anul 2014 atat
la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli cu suma de 200,00 mii lei.

Art.2. Suma de 200,00 mii lei provine din: sume defalcate din taxa pe
valoarea addugati pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, cod
11.02.02-suma de 88,00 mii lei, cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, cod 04.02.04 - diminuate cu suma de 2,00 mii
lei, sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru echilibrarea
bugetelor locale cod 1L02.06 - suma de 114,00 mii lei.

Art.3. Bugetul local al Comunei Branisca se rectifica la partea

de

cheltuieli cu suma de 200,00 mii lei astfel:
- la capitolul 65.02. iXVATAIUAXT pentru sectiunea de functionare suma de 90,00 mii lei din care : La titlul I {FIELTUIELI DE
PERSONAL- suma de 80,00 mii lei, la titlul II BLTNURI $I SERVICII, cod
20 suma de 10,00 mii lei;

- la capitolul 68.02 ASISTENTA

SOCIALA pentru sectiunea de
functionare-suma de 8,00 mii lei din care : la Titlul VIII ASISTENTA
SOCIALA suma de 8,00 mii tei- indemnizatii lunare pentru persoane cu
handicap gav.

- la

capitolul 70.02 LOCUINTE, SERVICII

Sl

DEZVOLTARE
PUBLICA, pentru secfiunea de funcfionare -suma de 10,00 mii lei din
care : la titlul II BUNIIRI $I SERVICII, cod 20 in sumd de 10,00 mii lei
- la capitolul 51.02. AUTORITATT PUBLICE $I ACTIUNI
pentru sec{iunea de func{ionare- suma de 12100 mii lei din care : la titlul
II BLTNLIRI $I SERVICII, cod 20- suma de 12'00 mii lei.
-la capitotul 84.02. TRANSPORTURI, pentru secliunea de dezvoltare suma de 80100 mii lei din care pentru subcapitolul 84.02.03 Transporturi
- suma de 80,00 lei conform Anexei la hotarare.
4. Aprobarea modificarii Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului
Local al comunei Branisca nr.1412013 privind aprobarea bugetului local al
comunei Branisca pe anul 2013, conform Anexei care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.

/

Art.S. Hotararea Consiliului local Branisca nr.112014

privind
aprobarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014 se modifica
corespunzator.

Art.6.

Bugetul local rectificat, atat la partea de venituri, cat si la
partea de cheltuieli este in suma totala de2.960,12 mii lei.

Art.1.

-

-

Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului -Judetul Hunedoara;

Compartimentului buget-contabilitate, resurse umane din cadrul
Primariei comunei Branisca ;
- Scolii Gimnaziale'Nicolae Tic" Branisca;
- Administratiei Finantelor Publice a judetului Hunedoara;
- Trezoreriei Municipiului Dqva;
- Se aduce la cunostinta publica prin afisaj.
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LISTA
investitiilor finantate din bugetul local al comunei Branisca
si din fonduri externe nerambursabile pe anul 2014
Nr.crt.

A.

I
2.

B.

l.
7

3.
4.
f,.
6.

1

C.

t.

D.

t.

i

Prevederi 2014 din bugetul
local si din fonduri externe
nerambursabile mii lei

Denumire obiective

AUTORITATI PUBLICE
- Achizitionare Sistem avansat de securitate
- Achizitie Echipament GNSS( GPS
masuratori topografice)

56,50

TRANSPORTURI
- Imbracaminti bituminoase usoare pe DC
147 Boz-Furcsoara
-Servicii consultanta proiect << Modernizare
Strada Branisca >t(paralela cu CFR)
Servicii proiectare << Modernizare Strazi

372,50

28,50
28,00

70,00
2,50
10,00

Boz
- Imbracaminti bituminoase usoare
Strada Branisca( Strada Garii)
- Modernizare DC 146 C Branisca-Rovina
- Imbracaminti bituminoase usoare
Strada Boz( Strada spre Dampu Faurului)
- Imbracaminti bituminoase usoare
Strada Boz( Strada de la Bac Ioan la
Canton Silvic)
TURISM
-Infiintare Centru local de informare
turistica si Marketingul serviciilor legate de
turismul rural din Branisca,
Jud.Hunedoara
SERVICI SI DEZVOLTARE PUBLICA
-Achizitionare utilaj specializat

90,00
90,00
70,00
40,00

328,50
328,50

270,62

270,62
1.028.12
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