ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BRANISTEA

H O T A R A R E
pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Braniştea pe anul 2006.
Consiliul local al comunei Braniştea, judetul Bistrita-Năsăud;
Având în vedere:
- Raportul Comisiei pentru activităţi economico-financiare din cadrul Consiliului local Braniştea
înregistrat sub nr. 3.051 / 30 noiembrie 2006;
- Raportul compartimentului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Braniştea
înregistrat sub nr. 3.052 / 30 noiembrie 2006;
- Raportul primarului comunei Branistea cu privire la structura bugetului local rectificat pentru
anul 2006;
- O.U.G. nr. 32 / 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;
- O.U.G. nr. 52 / 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;
- O.G. nr. 46 / 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;
- O.U.G. NR. 21 / 2006 pentru modificarea legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal;
- HGR nr. 1.426 / 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale ;
- HGR nr. 1.584 / 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
- Poziţia nr. 93 din Anexa nr. 1 la HGR nr. 1.625 / 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unităţi
administrativ-teritoriale;
- adresa nr. 21.778 din 29.11.2006 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
înregistrată sub nr. 2.744 din 26.10.2006 privind suplimentarea bugetului local al comunei Braniştea cu
suma de 100 mii RON din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului;
- adresa nr. 6.424 din 28.11.2006 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud înregistrată sub nr. 3.036
din 28.11.2006 privind cifrele din rectificarea bugetară pe anul 2006 aprobate prin Hotărârea nr. 56 din
28.11.2006 adoptată de Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 19.347 din 25.10.2006 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
înregistrată sub nr. 2.744 din 26.10.2006 privind suplimentarea bugetului local al comunei Braniştea cu
suma de 225 mii RON din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului;
- 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;
- adresa nr. 5.362 din 11.10.2006 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud înregistrată sub nr. 2.571
din 11.10.2006 privind cifrele din rectificarea bugetară pe anul 2006 aprobate prin Hotărârea nr. 52 din
10.10.2006 adoptată de Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud;
- 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 Cap. II, Secţiunea I art. 26, 27 lit. a), b), c) şi d), 28 şi 29 din Legea nr. 500 / 2002
privind finanţele publice;
- Hotărârea Consiliului local Braniştea nr. 3 / 26.01.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Braniştea pentru anul 2006;
- Hotărârea Consiliului local Braniştea nr. 28 / 27.10.2005 privind impozitele şi taxele locale pentru
anul 2006;
- Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal;
-Art. 3, 4, 5, 7 – 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 40, 41, 42 şi 66 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 45 / 2003 privind finantele publice locale;
- Art. 25, art. 38 alin. (4) lit. a), art. 68 alin. (1) lit. e) şi art. 135 alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001
privind administraţia publica locală, cu modificăle ş completările ulterioare;
In temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locală, cu
modificările şi completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1. – Bugetul local rectificat al comunei Braniştea pentru anul 2006 aprobat prin Hotărârea
Consiliului local Braniştea nr. 26 / 19.10.2006 se modifică şi se completează după cum urmează:
I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Braniştea nr. 26 / 19.10.2006 se modifică după cum
urmează:
1. Partea de venituri:
- capitolul 11..02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale se
suplimentează cu suma de 100.000 lei (RON).
- capitolul 11..02.02 – Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, destinate finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ
preuniversitar de stat se suplimentează cu suma de 89.950 lei (RON).
2. La partea de cheltuieli:
- Capitolul 65.02 – Învăţământ se suplimentează cu suma de 100.000 lei (RON), pentru trimestrul
IV, reprezentând cheltuieli de capital pentru Reabilitare Şcoala Generală Cireşoaia
- Capitolul 65.02.03.02 – Învăţământ - cheltuieli de personal se suplimentează cu suma de
89.950 lei (RON)., pentru trimestrul IV.
Art. 2. – Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza ordonatorul principal de credite din cadrul
Consiliului local Branistea.
Art. 3. – Prezenta se comunica, prin grija secretarului comunei cu: ordonatorului principal de
credite, biroului financiar-contabil, D.G.F.P. Bistrita si Prefecturii judetului Bistrita-Nasaud in vederea
verificarii legalitatii.
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