ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BRANIŞTEA

H O T Ă R Â RE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al comunei Braniştea.

Consiliul local al comunei Braniştea, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă ordinară în
prezenţa unui număr de 12 consilieri ;
Având în vedere:
- raportul înregistrat sub nr. 145 din 19 ianuarie 2006 al primarului comunei Braniştea privind
propunerea de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al comunei Braniştea;
- prevederile art. 4 lit. b), art. 6 pct. 1 – 4 din legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- adresa nr. 308 din 19.01.2006 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud înregistrată sub nr. 149 din
20.01.2006 privind sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 aprobate
prin Hotărârea nr. 1 din 18.01.2006 adoptată de Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud, potrivit Legii nr. 379 /
2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;
- adresa nr. 1.480 din 23.01.2006 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
înregistrată sub nr. 174 din 24.01.2006 pivind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru
bugetul local al comunei Braniştea;
- prevederile art. 2, art. 26 pct. 1 – 5, art. 27 pct. 1 – 2, art. 28 pct. 1 – 7, art. 29 pct. 1 – 3, art. 30 din
Legea nr. 379 / 2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;
- prevederile art. 1 pct. 1, 3 – 4, art. 15 pct. 1 – 3, art. 23 din Legea nr. 380 / 2005 privind bugetul
asigurărilor sociale de stat pe anul 2006;
- prevederile art. 4, art. 9, art. 26, art. 27 lit. a) – d), art. 28, art. 29, art. 43, art. 61 din Legea nr. 500
/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 15. art. 16 pct. 2 lit. a), art. 21, art. 28, art. 29, art. 35 pct. 3 – 5, art. 37 şi art. 38
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului local Braniştea nr. 28 / 27.10.2005 privind impozitele şi taxele
locale pentru anul 2006;
- prevederile art. 4, art. 5 şi art. 7 din ordinul emis de Ministerul Finanţelor Publice nr. 1.954 / 2005
pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
- prevederile art. 38 alin. (2) lit. d), art. 49 şi art. 50 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 46 alin. (1) din din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E
ART. 1. - Se aprobă bugetul general consolidat al comunei Braniştea pe anul 2006, la partea de
venituri în sumă totală de 1.445.000 lei RON şi la partea de cheltuieli în sumă totală de 1.445.000 lei RON,
conform Anexei nr. 1. (formular 131)
ART. 2. – (1) Se aprobă bugetul local la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole
şi titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe anul 2006 conform Anexei nr. 2 (formular
131.01) astfel:
- mii lei RONDenumirea indicatorilor
Total
TOTAL VENITURI din care:
1.445,00
VENITURI PROPRII
380,24
SUME DEFALCATE DIN TVA
1064,76
SUBVENŢII
TOTAL CHELTUIELI, din care
1.445,00
CHELTUIELI CURENTE
1.369,70
CHELTUIELI DE CAPITAL
75,30
OPERAŢIUNI FINANCIARE
(2) Bugetul local detaliat pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pentru fiecare capitol, subcapitol
şi paragrafe pe anul 2006 este prevăzut în Anexa nr. 3 (formular 131.06).
ART. 3. – Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
pe anul 2006, conform Anexei nr. 4 (formular 131.02/01).
ART. 4. – Se aprobă bugetul instituţiilor şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul
2006 conform Anexei nr. 5 (formular 131.02/02).
ART. 5. - Se aprobă utilizarea veniturilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2006, conform
Anexei nr. 6 (formular 131.05).
ART. 6. – Se aprobă programul investiţiilor publice pe anul 2006, conform Anexei nr. 7 (formular
135).
ART. 7. – Anexele nr. 1 – 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 8. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Braniştea.
ART. 9. – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Braniştea;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Compartimentul financiar contabil din cadrul primăriei comunei Braniştea.
Art. 10. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei
Braniştea şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local Braniştea din data de 26
ianuarie 2006 cu 12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”.
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din 26 ianuarie 2006.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Feher Gavril

SECRETAR,
Şimon Dumitru

