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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 36 

privind rectificarea bugetului propriu al Comunei Braniștea  
pe anul 2021 si actualizarea listei de investitii a Comunei Branistea pe anul 2021 

 
Consiliul Local Braniștea, județul Mehedinți, avand in vedere: 
- referatul de aprobare al primarului Comunei Branistea nr. 5341/02.12.2021; 
- raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil nr. 5342/20.10.20 privind rectificarea bugetului 

de venituri si cheltuieli al Comunei Branistea si actializarea listei de investitii pe anul 2021;  
- prevederile  art.19 alin(2) si art.82 alin(1) din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr 15/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2021; 
- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr.11 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al Comunei 

Braniștea și a listei de investiții a Comunei Braniștea pe anul 2021; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 29 privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea pe anul 2021; 
- Adresa nr 11906/1/16.11.2021 de la Inspectoratul Scolar Judetean Mehedinti privind  repartizarea unor sume 

catre bugetele locale, pentru finantarea in anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant 
- H.G. 1188/2021 privind  repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, 

prevazute in bugetul Ministerului Educatiei, pentru finantarea in anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 

- Avizul comisiei de specialitate; 
- În temeiul art 139 alin.(1) și (3) lit.(a), art.196 lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57 din 3 iulie 2019 

privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE 

Art. 1  Se aprobă rectificarea  Bugetului propriu al Comunei Braniștea pentru anul 2021,  conform anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- suplimentarea bugetului cu suma de 188 mii lei la venituri la art 42.02.14 si la cheltuieli la cap 65.02.50  Alte 
cheltuieli in domeniul invatamantului, titlul 71 Cheltuieli de capital  

- virarea sumei de 30 mii lei de la cap. 51.02 titlul 10 Cheltuieli de personal la cap. 51.02 titlul 20 Bunuri si servicii  
VENITURI CHELTUIELI 

Buget initial: 4.244,22 mii lei  
Influenta: +188,00 mii lei  
Buget rectificat: 4.432,22 

Buget initial: 5.163,47 mii lei  
Influenta: +188,00 mii lei  
Buget rectificat: 5.351,47 mii lei 

Art. 2 Se actualizeaza lista de investitii aferenta anului 2021 prin repartizarea sumei de 188 mii lei pe obiective de 
investitii, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza 

Cap 65.02.50 aln 71.01.01 Amenajare grupuri sanitare la Scoala Gimnaziala Branistea                        +135 mii lei 
Cap 65.02.50 aln 71.01.01 Amenajare grupuri sanitare la Gradinita cu program normal sat Goanta Comuna 

Branistea                                                                                                                                                                            + 53 mii lei 
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniștea Instituției Prefectului Mehedinți 

în vederea exercitării controlului de legalitate. 
        02.12.2021 
                      
                                  Inițiator,                                                Avizat de legalitate 
                                    Primar,                                                            Secretar, 
                                    I. Marin                                                   Blăgniceanu Ionut 



                 ANEXA NR. 1 LA PROIECTULDE HOTĂRÂRE NR 36/02.12.2021 
 
                        VENITURI                                                                                              - in mii lei -  
NR. CONT DENUMIRE INDICATORI BUGET 

2021 
    
INFLUENTA  

BUGET  
RECTIFICAT  

00.01 TOTAL VENITURI 4244,22 +188,00 4.432,22 
48.02 VENITURI PROPRII 1245,00  1245,00 
00.02 VENITURI CURENTE 3847,25  3897,25 
00.03 VENITURI FISCALE 3827,25  3877,25 
00.04 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 98700  987,00 
 
00.06 

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS 
FIZICE 

987,00  987,00 

 
03.02.18 

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal 

2,00  2,00 

04.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 858,00  985,00 
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 131,00  131,00 
 
04.02.04 

Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor 
locale 

254,00  254,00 

04.02.05 Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean 600,00  600,00 
00.09 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 177,00  177,00 
07.02 Impozite si taxe pe proprietate 177,00  177,00 
07.02.01 Impozit pe cladiri 10,00  10,00 
07.02.01.01 Impozit pe cladiri – PF 8,00  8,00 
07.02.01.02 Impozit pe cladiri – PJ 2,00  2,00 
07.02.02 Impozit pe terenuri 165,00  165,00 
07.02.02.01 Impozit pe terenuri – PF 20,00  20,00 
07.02.02.02 Impozit pe terenuri – PJ 0  0 
07.02.02.03 Impozit pe terenurile extravilane 145,00  145,00 
07.02.03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea 

notariala si alte taxe de timbru 
1,50  1,50 

07.02.50 Alte impozit si taxe de proprietate 0,50  0,50 
00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2701,25  2701,25 
11.02 Sume defalcate din TVA 2652,25  2652,25 
 
11.02.02 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 

1483,25 
 

 1483,25 
 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 1169,00  1169,00 
 
16.02 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 
pe desfasurarea de activitati 

49,00  49,00 

16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 45,00  45,00 
16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport – PF 35,00  35,00 
16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport – PJ 10,00  10,00 
 
16.02.03 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 
functionare 

0,00  0,00 

16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 
sau pe desfasurarea de activitati 

4,00  4,00 

00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 12,00  12,00 
18.02 Alte impozite si taxe fiscale 12,00  12,00 
18.02.50 Alte impozite si taxe 12,00  12,00 
00.12 C. VENITURI NEFISCALE 20,00  20,00 
00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 2,00  2,00 
30.02 Venituri din proprietate 2,00  2,00 
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 2,00  2,00 
 
30.02.05.30 

Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 2,00  2,00 

30.02.08.03 Dividende de la societati si companiile nationale si societati cu 
capital majoritar de stat 

0,00  0,00 

00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 18,00  18,00 
35.02 Amenzi, penalitati si confiscari 18,00  18,00 
 
35.02.01.02 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor 
legale 

18,00  18,00 

 
37.02.03 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 

-867,00  -867,00 

37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare 867,00  867,00 



 

00.17 IV. SUBVENTII 79,80  79,80 
 
00.18 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79,80  79,80 

42.02 Subventii de la bugetul de stat 79,80  79,80 
42.02.14 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant 

preuniversitar 
0,00 +188,00 188,00 

 
42.02.34 

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil 
petrolier 

19,80  19,80 

42.02.41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 60,00  60,00 
43.02 Subventii de la ale administratiii 160,00  160,00 
43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de 

inregistrare sistematica din cadrul Programului nstionsl de 
cadastru si carte funciara  

160,00  160,00 

48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

107,17  107,17 

48.02.01 Fondul European de dezvoltare regionala (FEDR) 107,17  107,17 
48.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 107,17  107,17 

                       
                        CHELTUIELI                                                                                                               - in mii lei -                                                                                                                                                                                
NR. CONT DENUMIRE INDICATORI BUGET  

2021 
    
INFLUENTA  

BUGET  
RECTIFICAT  

 TOTALCHELTUIELI 5163,47      +188,00 5.351,47 
51.02 AUTORITATI PUBLICE 1724,77  1724,77 
51.10 Cheltuieli de personal 1063,60 -30,00 1033,60 
10.01.01 Salarii de baza 881,60 -30,00 851,60 
10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 94,00  94,00 
10.01.17 Indemnizatie de hrana 58,00  58,00 
10.02.06 Tichete de vacanata 0,00  0,00 
10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca 30,00  30,00 
51.20 Bunuri si servicii 304,00 +30,00 334,00 
20.01.01 Furnituri de birou 6,00  6,00 
20.01.02 Materiale pentru curatenie 2,50  2,50 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica 25,50  25,50 
20.01.04 Apa, canal si salubritate 0,00  0,00 
20.01.05 Carburanti si lubrifianti 33,00  33,00 
20.01.06 Piese de schimb 13,00  13,00 
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 30,00  30,00 
20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 8,00  8,00 
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 107,00  107,00 
20.05.30 Alte obiecte de inventar 7,00  7,00 
20.06.01 Deplasari, detasari, transferari 6,00  6,00 
20.13 Pregatire profesionala 2,00  2,00 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 64,00 +30,00 94,00 
51.71 Active nefinanciare 357,17  357,17 
71.01.01 Constructii 0,00  0,00 
71.01.30 Alte active fixe 357,17  357,17 
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 5,40  5,40 
61.20 Bunuri si servicii 5,40  5,40 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,40  5,40 
65.02 INVATAMANT 216,40 +188,00 404,40 
65.02.04.01  171,40  171,40 
65.20 Bunuri si servicii 108,00  108,00 
20.01.01 Furnituri de birou 2,00 -0,17 1,83 
20.01.02 Materiale pentru curatenie 2,00 -0,67 1,33 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica 18,21 -5,14 13,07 
20.01.07 Transport 4,00  4,00 
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 17,35 -2,09 15,26 
20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 26,43 -8,84 17,59 
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 34,01 +19,19 53,20 
20.05.30 Alte obiecte de inventar 2,00 -0,64 1,36 
20.13 Pregatire profesionala 2,00 -1,64 0,36 
65.57 Asistenta sociala 14,00  14,00 
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar  14,00  14,00 



                                    
 
 
 
                                     Primar,                                                          Contabil 

        Marin Ion  Firut Florina Elena 

65.59 Burse 49,40  49,40 

65.02.50 Alte chelt in domeniul invatamantului 45,00 +188,00 233,00 
57.02.03 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 45,00  45,00 
71.01.01 Cheltuieli de capital  0,00 +188,00 188,00 
66.02 CERCETARE APLICATIVA SI DEZVOLTARE EXPERIMENTALA IN SANATATE 60,00  60,00 
66.10 Cheltuieli de personal 60,00  60,00 
10.01.01 Salarii de baza 54,00  54,00 
10.01.17 Indemnziatie de hrana 4,40  4,40 
10.02.06 Tichete de vacanta 0,00  0,00 
10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca 1,60  1,60 
68.02 ASISTENTA SOCIALA  1510,65  1510,65 
68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate  1427,84  1427,84 
68.10 Cheltuieli de personal  521,00  521,00 
10.01.01 Salarii de baza  458,90  458,90 
10.01.17 Indemnizatie de hrana 49,00  49,00 
10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca 13,10  13,10 
68.57 Asistenta sociala 906,84  906,84 
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar 906,84  906,84 
68.02.15.01 Ajutor social  77,81  77,81 
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar  77,81  77,81 
68.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale  5,00  5,00 
20.13.00 Pregatire profesionala 4,00  4,00 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,00  1,00 
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 220,00  220,00 
70.02.06 Iluminat public si electrificari rurale  60,00  60,00 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica  60,00  60,00 
70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 160,00  160,00 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,00  0,00 
71.01.30 Alte active fixe  160,00  160,00 
74.02 PROTECTIA MEDIULUI 50,00  50,00 
320.01.04 Apa, canal si salubritate 50,00  50,00 
84.02 DRUMURI SI PODURI 1376,25  1376,25 
71.01.01 Constructii 1376,25  1376,25 
71.01.30 Alte active fixe 0,00  0,00 
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Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre nr. 36 /2021 

privind  rectificarea Bugetului propriu al Comunei Braniștea pe anul 2021 si actualizarea listei de 
investitii a Comunei Branistea pe anul 2021 

 
 In conformitate cu:  
 - Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;  
 - Legea Contabilitatii Nr.82/1991;  
 - Legea 500/2002 privind finantele publice;  
 - Legea 273/2006 privind finantele publice locale;  

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr.11 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu 
al Comunei Braniștea și a listei de investiții a Comunei Braniștea pe anul 2021. 

 - Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 29 privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea și 
actualizarea listei de investiții pe anul 2021 
 - Adresa nr 11906/1/16.11.2021 de la Inspectoratul Scolar Juudetea Mehedinti privind  repartizarea 
unor sume din transferuri din bugetul de statcatre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului 
Educatiei, pentru finantarea in anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat, prin care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea lucrarilor de 
conformare a a grupurilor sanitare la unitati de invatamant preuniversitar de stat,  cuprinse in Anexa nr. 1, 
pentru inceperrea lucrarilor de investitii in vederea realizarii necesare aducerii grupurilor sanitare la 
standardele in vigoare pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionanare 
   -  H.G. 1188/2021 privind  repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele 
locale, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei, pentru finantarea in anul 2021 a unor cheltuieli de 
capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. 
              Se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Branistea pe anul 
2021 după cum urmează: 

Ø Suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 188 mii lei (42.02.14):  
Venituri: 42.02.14 ,,Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar:                + 188,00 mii lei 
 Cheltuieli  Cap. 65.02.50 titlul 71 ,,Cheltuieli devapital” aln 71.01.01 ,,Constructii ”:                        + 
188,00 mii lei 

Ø Virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol: 
               Cap 65.02.04.01 titlul 20 Bunuri si servicii                                                             
 - aln 20.01.01 Furnituri de birou:                                                                                                - 0,17 mii lei 
- aln  20.01.02  Materiale pentru curatenie                                                                                 - 0, 67 mii lei         
- aln  20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                    - 5,14 mii lei  
- aln  20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv                                                                           - 2,09 mii lei 
- aln 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                         - 8,84 mii lei  
- aln. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                    + 19,19 mii lei 
- aln. 20.05.30 Alte obiecte de inventar                                                                                       - 0,64 mii lei 
- aln 20.13 Pregatire profesionala                                                                                                - 1,64 mii lei  
 



               Cap 51.02.03.01                                                         
- virarea sumei de 30 mii lei de la cap. 51.02 titlul 10 Cheltuieli de personal la cap. 51.02 titlul 20 Bunuri si servicii  

               Cap 51.02 titlul 10 Cheltuieli de personal aln 10.01.01 Salarii de baza:                                 -30,00 mii lei 
               Cap 51.02 titlul 20 Bunuri si servicii aln 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii:        +30,00 mii lei 
 

Ø Actualizarea listei de investitii cu suma de 188,00 mii lei, dupa cum urmeaza: 
Amenajare grupuri sanitare Scoala Gimnaziala Branistea:                                                              + 135,00 mii lei  
Amenajare grupuri sanitare Gradinita cu program normal sat Goanta Comuna Branistea:        + 53,00 mii lei                                                                                                                                       

 
   

 
TOTAL Influenta venituri:  + 188,00 mii lei  

             Sectiunea functionare: +0,00 mii lei  
             Sectiunea dezvoltare:   +188,00 mii lei 
              
                         TOTAL Influenta cheltuieli: +188,00 mii lei 

Sectiunea functionare: + 0,00 mii lei  
            Sectiunea dezvoltare:       188,00 mii lei 
 
 

LA PARTEA DE VENITURI: 
Buget initial : 4.244,22 mii lei 
Influența: + 188,00 mii lei 
Buget rectificat: 4.432,22 
LA PARTEA DE CHELTUIELI: 
Buget initial: 5.163,47 mii lei 
Influența: + 188,00 mii lei 
Buget rectificat: 5.351,47 

 
 

 
Potrivit art 45, alin 2 din Legea Nr 273/2006: „ Ordonatorii principali de credite stabilesc 

prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita 
fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor 
de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate”.  
 Menționez că realizarea acestor obiective de investiții este necesară pentru creșterea nivelului de 
trai al cetățenilor comunei Braniștea.   
 Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, propun spre dezbatere și 
aprobare proiectul de hotărâre în forma și conținutul prezentat. 
 
 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local si actualizarea listei de investitii 
pe anul 2021 

 

 In conformitate cu:  

 - Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;  

 - Legea Contabilitatii Nr.82/1991;  

 - Legea 500/2002 privind finantele publice;  

 - Legea 273/2006 privind finantele publice locale;  

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr.11 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al 
Comunei Braniștea și a listei de investiții a Comunei Braniștea pe anul 2021. 

 - Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 29 privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea pe anul 
2021 

  - Adresa nr 11906/1/16.11.2021 de la Inspectoratul Scolar Juudetea Mehedinti privind  repartizarea 
unor sume din transferuri din bugetul de statcatre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei, 
pentru finantarea in anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, 
prin care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea lucrarilor de conformare a a grupurilor 
sanitare la unitati de invatamant preuniversitar de stat,  cuprinse in Anexa nr. 1, pentru inceperrea lucrarilor 
de investitii in vederea realizarii necesare aducerii grupurilor sanitare la standardele in vigoare pentru 
obtinerea autorizatiei sanitare de functionanare 

   -  H.G. 1188/2021 privind  repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, 
prevazute in bugetul Ministerului Educatiei, pentru finantarea in anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. 

              Se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Branistea pe anul 2021 
după cum urmează: 

Ø Suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 188 mii lei (42.02.14):  
Venituri: 42.02.14 ,,Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar:                + 188,00 mii lei 

 Cheltuieli  Cap. 65.02.50 titlul 71 ,,Cheltuieli devapital” aln 71.01.01 ,,Constructii ”:                        + 188,00 mii lei 

Ø Virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol: 
               Cap 65.02.04.01 titlul 20 Bunuri si servicii                                                             
 - aln  20.01.01 Furnituri de birou:                                                                                                                   - 0,17 mii lei 
- aln  20.01.02   Materiale pentru curatenie                                                                                                  - 0, 67 mii lei         
 - aln 20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica  - 5,14 mii lei  
- aln 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv                                                                                             - 2,09 mii lei 
- aln 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                       - 8,84 mii lei  
- Aln. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                 + 19,19 mii lei 
- aln. 20.05.30 Alte obiecte de inventar                                                                                                          -0,64 mii lei 
- aln 20.13 Pregatire profesionala                                                                                                                   - 1,64 mii lei  
   

 



               Cap 51.02.03.01                                                         
- virarea sumei de 30 mii lei de la cap. 51.02 titlul 10 Cheltuieli de personal la cap. 51.02 titlul 20 Bunuri si servicii, 

dupa cum urmeaza:  
               Cap 51.02 titlul 10 Cheltuieli de personal aln 10.01.01 Salarii de baza:                                 -30,00 mii lei 
               Cap 51.02 titlul 20 Bunuri si servicii aln 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii:        +30,00 mii lei 

 
 

Ø Actualizarea listei de investitii cu suma de 188,00 mii lei, dupa cum urmeaza: 
Amenajare grupuri sanitare Scoala Gimnaziala Branistea:                                                       + 135,00 mii lei  
Amenajare grupuri sanitare Gradinita cu program normal sat Goanta Comuna Branistea + 53,00 mii lei                                                                                                                                       

 
 
 
 
TOTAL Influenta venituri:  + 188,00 mii lei  

             Sectiunea functionare: +0,00 mii lei  
             Sectiunea dezvoltare:   +188,00 mii lei 
              
                         TOTAL Influenta cheltuieli: +188,00 mii lei 

Sectiunea functionare: + 0,00 mii lei  
            Sectiunea dezvoltare:       188,00 mii lei 
 
 

LA PARTEA DE VENITURI: 
Buget initial : 4.244,22 mii lei 
Influența: + 188,00 mii lei 
Buget rectificat: 4.432,22 
LA PARTEA DE CHELTUIELI: 
Buget initial: 5.163,47 mii lei 
Influența: + 188,00 mii lei 
Buget rectificat: 5.351,47 

 
 
Luând în considerare cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

apreciem acest proiect ca legal și oportun, urmând ca plenul consiliului să se pronunțe prin vot. 
 
 
 
                                                           Compartiment financiar - contabil 

 Firut Florina Elena 


