ROMATIn
JUDETUL PRAHOVA
coMUNA PREDEAL sAnnnr
CONSILIUL LOCAL

H0TTARAREANT.45
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL cOMUNEI PREDEAIJUDETUL PFIAHOVA PE ANUL 20,19

sAnnnl

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREDEAL SARARI, JUDETUL PRAHOVA,
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare a rectificarii bugetului local al comunei Predeal Sdrari, Judetul Prahova pe anul 2019,
intocmitd 9i prezentatd de cdtre domnul EUGEN TO,ADER - primar al comunei,
-Raportul de specialitate al Compartimentului buget finante, impozite gi taxe din cadrul Primariei comunei
Predeal Sdrari.
-Raportul comun de avizare al Comisilor de specialitate ale Consiliului Local Predeal Sdrari,
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei domnul Constantin Chilu,
Jinand cont de:
-Prevederile Legii nr.50/2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019,
-Prevederile adresei nr.3191 din 28.03.2019 a Directiei Generale Regionalea a Finanlelor Publice Ploiegti prin
care ni se transmite,,Figa cu indicatorii pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pentru
anul 2019" gi Figa cu,,Limite pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale estimate pentru anii 2020,2021 si 2022' ,

-Prevederile Deciziei nr,4100 din 08.04.2019 a Directorului General al Direc{iei Generale Regionale a
Finanlelor Publice Ploiegti privind Figa cu indicatorii pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019,

-Prevederile adresei nr.6.370 din 22,03.2019 a Consiliului Judelean Prahova privind sumele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,

-Prevederile Hotdrdrii Consiliului Jude[ean Prahova nr.'18 din 22.03.2019 privind repartizarea pe unitS[i
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din uneler venituri ale bugetului de stat pe anul 2019,
-Prevederile Hotararii Consiliului Local al com.Predeal Sarari nr,2 din 08.0'1.2019 modificatd orin HotirArea
Consiliului Local al com.Predeal Sarari nr.18 din 18.04.2019 privind aprobarea utilizarii sumei de 1.918,00 mii lei din
excedentul anului 2018 pentru acoperirea temporard a golurilor de casd pentru sectiunea de functionare 9i pentru
finantarea secliunii de dezvoltare in anul 2019,
-Prevederile Deciziei nr.5341124,09.2019 privind repartizarea pe unitdti administrative teritoariale
corespunzatoare cotei de7,50/o din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat Tn anul 20'19;
ln conformitate cu orevederile OUG 57105.07,2019 orivind codul administrativ.
in baza Legii nr.27312006, actualizatd privind finanlele publice locale,

a

sumei

ln temeiul art.196 alin.(1), litera ,,a" gi art.139, alin.(1) din Ordonanla de Urgenld 5712019, privind Codul
administrativ.

HOTARASTE:
Art.1 Bugetul Local al comunei Predeal Sirari, jude{ul Prahova pe anul 2019 se aprobd dupd cum
urmeaza:
NR.

INDICATOR

Program
aorobat

VENITURI TOTALE - din care:
Venituri proprii
Sume defalcate din TVA
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

cn.
A

uente

Program
rectifrcat

3988,25

+335,00

4323,25

,25

+180,00

1927,25

17 47

I

nfl

1243.00

1243.00

739,00

+180,00

Subventii

998.00

+155,00

B

Fond de rulment

1458,00

a

CHELTUIELI TOTALE

5446,25

+335.00

5781,25

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
2. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

2990,25

+335,00

3325,25

1.

2456,00

919 00
1

153,00

1458,00

2456,00

Structura veniturilor 9i cheltuielilor conform clasificatiei bugetare este cea prevezute in anexa nr.1
face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

2 Cheltuielile pentru administratie publicd locala se rectificd dupd cum urmeaza (mii lei
INDICATOR
PROGRAM AI]ROBAT
INFLUENTE PROGRAM RECTIFICAT
+80,00
CHELTUIELI TOTALE
1372,90
1,452,90
Detalierea acestuia este cea prevdzutd in anexa nr.2ce face parte integranta din prezen{a hotdrdre.
Cheltuielile pentru invatamant se rectificd dupd cum urmeazd (m U
INDICATOR
PROGRAM APROBAT
INFLUENTE PROGRAM RECTIFICAT
+45,50
784,,00
CHELTUIELI TOTALE
829,50
Detalierea acestora este cea prevdzutd in anexa nr.3 ce face parte integrantd din prezen(a hotdrdre,
.4 Cheltuielile pentru locuinte, servicii si dezvoltare
ica se rectificd dupd cum urmeaza (mii ler
PROGRAM A]]ROBAT

INDICATOR
CHELTUIELI TOTALE

INFLUENTE
+12,00

PROGRAM RECTIFICAT

616,00
628,00
Detalierea acestora este cea prevazuta in anexa nr.4 ce face parte integrantd din prezenta hotdrAre,
Art,5 Cheltuielile pentru drumurisi poduri r;e rectificd dupi cum urmeaza (mii lei):
PROGRAM AI'ROBAT

PROGRAM RECTIFICAT
1316,00
1358,50
CHELTUIELI TOTALE
parte
prevdzutd
prezenta
integranta
Detalierea acestora este cea
in anexa nr,5 ce face
din
hotirAre.
Art.6 Cheltuielile pentru agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare se rectificd dupd cum
rmeaza (mtlii lei
INFLUENTE PROGRAM RECTIFICAT
INDICATOR
PROGRAM APROBAT
+155.00
170.00
15,00
CHELTUIELI TOTALE
Detalierea acestora este cea prevdzutd in anexa nr.6 ce face parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art.6 Aprobd modificarea Programul de investi[ii 9i achizitii publice pe anul 2019 program previzut in
anexa nr,6 ce face parte integranti din prezenta hotdrAre,
Adoptatd in Comund Predeal Sdrari, Judetul Prahova astizi 27.SEPTEMBRlE.2019
INDICATOR

INFLUENTE
+42,50

PRESEDINTE DE
CONSILIE
STELA CARBU

$edinli ordinarE

SECRET

Nr consilieri in funclie

Nr consilieri prezenti

Nr votun pentru

Nr voturi contra

9

I

I

0

extraordinara
Ordinard

Nr

voturi ablineri
0

