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Consiliul local al comunei Prejmer intrunit azi 22.02.2008 in sedinta ordinara, vazand raportul 

ordonatorului principal de credite privind bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Prejmer pe 

anul 2008, raportul comisiei de specialitate nr.225./2008 , proiectul de buget intocmit de primarul 

comunei Prejmer, afisat la sediul unitati administrativ teritoriale conform art. 39 din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale si a procesului verbal de afisaj nr.255/2008, proiectul de 

hotarare initiat de primar, dezbaterile in plenul sedintei; 

Avand in vedre prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

In temeiul art. 38 si . 46 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicata; 

 

H O T A R A S T E 
 

Art 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al comunei Prejmer dupa cum 

urmeaza: 

1. Venituri - mii lei 

a) Venituri fiscale - 9031.00 

b) Venituri nefiscale - 320.00 

c) Venituri din capital - 68125.00 

d) Subventii - 864.00  

TOTAL VENITURI - 78340.00  

2. Cheltuieli 

a) Cap.51.02- Servicii publice generale - 3851.60  

b) Cap 54.02- Alte servicii publice generale - 50.00 

c) Cap 56.02 -Transferuri - 54.00 

d) Cap.61.02- Aparare , ordine publica - 877.00 

e) Cap 65.02- Invatamant - 6390.40  

f) Cap 67.02- Cultura, recreere, religie - 1657.00 

g) Cap 68.02- Asistenta sociala - 1852.00 

h) Cap 70.02- Locuinte servicii dezv. publica - 3946.00 

i) Cap 74.02 - Protectia mediului - 59138.00 

j) Cap 84.02 -Transporturi - 524.00  

TOTAL CHELTUIELI - 78340.00  

Defalcarea pe surse de venituri si cheltuielli pe capitole , subcapitole si articole bugetare este 

prevazuta in anexa nr. 1 parte integranta din prezenta . 

Art 2. Se aproba planul de investitii publice al comunei Prejmer, pe anul 2008 conform anexei la 

proiectul bugetului local pe anul 2008 parte integranta din acesta; 



Art 3 Se aproba bugetul fondului de rulment pe anul 2008 in suma de 188 mii lei cu destinatia de 

investitii pentru reabilitarea cladirii sediului primariei conform anexelor la fondul de rulment, parte 

integranta din prezenta ; 

Art 4 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru activitati autofinanatate in 

suma totala de 320 mii lei conform anexei la prezenta, parte integranta. 

Art 5. Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008 conform anexelor 1 A si 

1 B parte integranta din prezenta; Art 6. Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a 

prezentei. 

 

Presedinte de sedinta Stroie Virgil  

Avizat secretar Plesa Emil 


