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HOTARAREA  
privind aprobarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2019   

 
 

         Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova. 
         Având în vedere: 
-expunerea de motive nr. 5660/10.04.2019 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu Adrian; 
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 5663/10.04.2019;  
-raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe nr. 5604/09.04.2019; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 39/16.04.2019;  
-prevederile art. 2 alin. (2), (3), (4) si (5) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 ; 
-Scrisorile M.F.P. nr. 462560/2019 si nr. 462800/2019 ; 
-Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti nr. 3997/2019 si nr. 4100/08.04.2019;      
-Hotararile Consiliului Judetean Prahova nr. 18/2019 si nr. 30/2019 ; 
-H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;  
-Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;  
-Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
-O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-O.U.G nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-Hotarea Consiliului Local al Comunei Brebu nr. 71/10.12.2018 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2019;  
       În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. a),  art. 45 alin. (2) lit. a) si ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
         

H O T A R A S T E : 
 
     Art.1.-Se aproba bugetul local al Comunei Brebu pe anul 2019 conform anexelor nr. 1- 3 – parti 
integrante ale prezentei hotarari. 
     Art.2.-Se aproba bugetul local Scolii Gimnaziale Matei Basarab, Comuna Brebu pe anul 2019 
conform anexei – parte integranta a prezentei hotarari. 
     Art.3.-Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2018 
se utilizeaza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 
     Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege Intitutiei Prefectului – Judetul Prahova, primarului comunei Brebu, biroului 
financiar contabil impozite si taxe si tuturor celor interesati.  
      
                                                                                                                                          Comuna Brebu, 16 aprilie 2019 
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