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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA STRAIA

CONSIUUL LOCAL
HOTARARE

privind rectificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Straja, judetul Suceava;
Av6nd in vedere:

- rxpunerea ae motive intocmitb de primarul

comunei Straja, dl. Juravle Mihai inregistratS

sub nr. 7896 din 13.12.2018;

lnaportutintocmit'ae primarul comunei Straja, inregistrat sub nr. 7897 din 13.12'2018;
- Raportul de specialitatate al Compartimentului financiar-contabil inregistrat sub nr. .."" din
...........';

buget,
Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socialE,
gospod5rire
comunala,
finanle, administrarea domeniului public Ai privat ai comunei, agriculturS,
prote{ia mediului 9i turism inregistrat sub nr...."""" din """""';
pe anul 2018;
- Hotdr6rea nr. 9/2018 privind aprobarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli
- dispoziliile art.29 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificbrile 9i
completSrile ulterioare;

- dispoziliile art. 6 alin. (13) din Legea nr. 2lZOtB a bugetului de stat pe anul 2018;
alin. (2) din Legea nr. 273l2OoG privind finantele publice
In conformitate cu dispozigiile art.
locale,
rvvsrv' cu modific6rile gi completirile ulterioare;
(2) lit' a) si
Jiipoiitiiror aft. 36 atin. (1) 9i (z) lit. b) 9i alin. (4) lit, a), att. 45 alin.
(1) tit. b) din Legea nr. zisTiool-a administraliei publice locale, republicatS, cu

li

-l;

i;;irr

art. 115 alin.

modificarile si completarile ulterioare,

HorARAgrE
pe anul 2018, conform
Se aprob5 rectificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli
prezenta
hotir6re'
Anexei, care face parte integrant5 din
Art.2. primarul comunei Straja va aduce la indeplinire prevederile prezentei Hot6r6ri'
Aft.3. prezenta hotir6re poite R atacatS la instanla de contencios administrativ, in condiliile

Art.l.

Legii nr. 55412004, cu modificSrile 9i completSrile ulterioare.
Att.4. Prezenta hot5r6re se comunic5 la:
Institulia Prefectului - judetul Suceava
Administralia Judelean5 a Finantelor Publice Suceava
Primarul comunei Straja
Compartimentul financiar-contabil
Afigare Public6.
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ROMANIA
JUDETUL: SUCEAVA
UNITATEA: COMUNA STRAJA - CIF: 4441360

Anexa la Hot. Cons. Local

nr.

I

INFLUENTE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURISIGHELTUIELI
Lei

Denumirea indicatorilor

Cod

TOTAL 2OI8

Trim

l!

lndicator

l.

VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.

41.

1

0+00.

1 1

)

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Sl CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

41.2.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Sl CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.02

-7.810,00

00.03

-7.810,00

-7,810.0C

00.04

35.917,00

35,917.0C

-7,810.0C

00.06

35.9'17,00

35,917.0C

lmpozit pe venit (cod 03.02.1 7+03.02.18)

03.02

-16.184,00

-'16,184.0C

lmpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personel

03.02.18

-16.184,00

-

Cote si sume defalcate din impozitul pe venil (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

52.101,00

t6,184.0C
52,101.0C

Cote defalcale din impozitul pe venit

04.02.01

52.101,00

52,101.0C

43.

00.09

43.727,00

43,727.0C

07.02

43.727,OO

43,727.N

07.02.02

43.727,OO

43,727.OC

07.02.02.01

43.727,OO

43,727.04

IMPOZITE Sl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

lmpozite

si

taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

lmpozit si taxa pe teren (cod 07.02.O2.O1+O7.02.02.02+07.02.02.03)
lmpozitul si ta)(a pe teren de la persoane

fizice')

Varsiminte din secliunea de funqionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

7.810,00

7,810.00

Varseminte din secliunea de funclionare

37.O2.U

-7.810,00

-7,810.00

l. VENITURI OIN CAPITAL (cod 39.02)

00.1 5

7.810,00

7,810.00

39.02

7.810,00

7,810.00

39.02.07

7.810,00

7,810.00

Venituri din valoriflcarea unor

bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privai
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JUDETUL SUCEAVA
PRIMARTA COMUNEI STRAJA

Nr.htlb

I
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hot[r6re privind aprobarea
bugetului local de venituri qi cheltuieli rectificat
pentru anul 201 8

Din analiza execuliei bugetare la data de 13.12.2018 a rezultat cd,la unele
subdiviziuni din clasificalia bugetard am incasat venituri mai mari fa![ de
prevederile bugetare aprobate iar la alte subdiviziuni din clasificalia bugetari
incasdrile sunt mai mici.
Sumele rentltate din v6nzare4

in condiliile legii, a unor bunuri aparfindnd
domeniului privat al unitililor administrativ teritoriale constituie integral
venituri ale bugetelor locale qi se cuprind in secfiunea de dezvoltare, prin

rectificare bugetard anual5, numai dup[ incasarea 1or.
Bugetul local de venituri qi cheltuieli aprobat se rectificd cu sumele incasate
suplimentar din impozitul pe venit peste nivelul sumelor stabilite.
Propun urmdtoarele modific5ri in bugetul de venituri gi cheltuieli aprobat
pentru anul 2018, doar pentru partea de venituri:
- Diminuarea prevederilor bugetare aprobate pentru indicatorul 03.02.18 ,,impozitul pe ver^riturile din transferul proprietililor imobiliare din
patrimoniul personal" cu suma de 16.184 lei;
- Majorarea prevederilor bugetare aprobate pentru indicatorul 04.02.01 ,,cote defalcate din impozitul pe venit" cu suma de 52.101 lei;
- Diminuarea prevederilor bugetare aprobate pentru indicatorul
07.02.02.01 - ,,impozitul qi taxa pe teren de la persoane fizice" cu suma
de 43.727 lei;
- Majorarea prevederilor bugetare aprobate pentru indicatoruI 39.02.07 ,,venituri din vdnzarea unor bunuri aparlindnd domeniului privat" cu
suma de 7.810 lei.
Rugim a aproba rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli in forma
prezentatd,.
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JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA
Nr.78?Y I l3 , /2", )"fi

RAPORT AL PRIMARULUI
la proiectul de hotdr6re privind aprobarea
bugetului local
de

venituri gi cheltuieli rectificat
pentru anul 2018

in

conformitate cu dispoziliile art.19 alin (2) din Legea nr.27312006
privind finantele publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare, pe
parcursul exerciliului bugetar, autoritdtile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor locale ca urnare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.
Sumele reniltate din vAnzarc4 in condiliile legii, a unor bunuri
apa(indnd domeniului privat al unitaflor administrativ - teritoriale constituie
integral venituri ale bugetelor locale qi se cuprind in secliunea de dezvoltare,
prin rectificare bugetard anua16, numai dup6 incasarea 1or.
Bugetele locale de venituri qi cheltuieli se rectificd cu sumele incasate
suplimentar din impozitul pe venit estimat a fi incasat.
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