
ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.387. DIN 23.01.2018 

Raport de specialitate 
Ia proiectul de hotarare referitor Ia 

,Aproharea hugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2018" 

Avand in vederea necesitatea elaborarii si aprobarii Bugetului general de 
venituri si cheltuieli al orasului Brezoi, pe anul 2018, in conformitate cu 
prevederile Legii bugetului de stat pa anul 2018 nr. 2/2018 si adresei 
Ministerului Finantelor Publice nr. VLG_STZ-1384-19.01.2018 privind 
aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul bugetelor locale, repartizate ca urmare a 
Anexei nr.8 a Legii nr.2/20 18 privind bugetul de stat, pentru anul 2018 si 
estinarile pentru anii 2019-2021; 

In functie de evaluarile efectuate pentru identificarea cat mai eficienta a 
tuturor veniturilor proprii ce se cuprind in buget in concordanta cu prevederile 
Legii 227/2015 privind Codul fiscal, precum si de nivelul inc as at in anul 
precedent, avand in vedere prevederile art.I pct.11 din OUG 63/2010 ,in situatia 
in care gradul de realizare al veniturilor proprii programate in ultimii doi ani 
este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza 
veniturile proprii pentru anul curent eel mult la nivelul realizarilor din anul 
precedent"; 

Tinand cont de adresa Administratiei Judetene a Fiantelor Publice Valcea 
nr. VLG-STZ-1384/2018 privind repartizarea sumelor defalcate din m1ele 
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local, pe anul 2018 si 
estimarile pentru anii 2019-2021 la nivelul Orasului Brezoi ( anexat la prezentul 
rapmt de specialitate) 

Propun aprobarea Bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2018 
care stabileste venituri in suma totala de 26.639,73 mii lei si cheltuieli in suma 
totala de 26.639,73 mii lei,dupa cum urmeaza: 

1. Buget local: 
-total venituri 18.069,73 mii lei 
-total cheltuieli 18.069,73 mii lei 

Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului local al orasului Brezoi este prevazuta 
in anexa nr. 1, 

Valoarea investitiilor propuse in anul 2018 sunt in suma de 9278.37 mii 
lei conform anexei nr.4 la prezentul raport. 

2. Buget activitati finantate din venituri proprii si subventii - Spitalul 
Orasenesc Brezoi: 



- total venituri 
- total cheltuieli 

8.500 mii lei 
8.500 mii lei 

3. Buget activitati finantate din venituri proprii s1 subventii: - SPCGCL 
Brezoi(Anexa nr.2): 

- total venituri 20 mii lei 
- total cheltuieli 20 mii lei 

4.Club sportiv Lotru Brezoi(Anexa nr.3): 
- total venituri 50 mii lei 
- total cheltuieli 50 mii lei 

Fondul de rulment(excedentul bugetar )in suma de 94.397,72 lei,propun a 
fi utilizat pentru plata arieratelor , platilor restante si finantarea cheltuiehlor 
sectiunii de dezvoltare pe anul2018. 

Mentionez ca in bugetul pe anul 2018 nu mai sunt cuprinse sumele pentru 
plata salariilor la invatamant,intrucat acestea vor fi finantate prin Jnspectoratul 
Scolar Valcea. 

Veniturile au fost estimate pe baza inventarului existent al materiei 
impozabile si in conditiile prevazute de codul fiscal si in concordanta cu 
impozitele si taxele locale aprobate de Consiliul Local pentru anul 2018. 

Detalierea pe capitole si titluri de cheltuieli se prezinta in anexa nr. 1 la 
prezentul raport, cu incadrarea in sumele repartizate. 

Fata de cele prezentate propun luarea in dezbatere a proiectului de 
hotarare referitor la aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli, al 
Orasului Brezoi, pe anul 2018, si aprobarea lui in forma prezentata. 

SEF SERVICIU, 
BERBECE RODICA 



ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.387. DIN 23.01.2018 

Expunere de motive 
La proiectul de hotarare referitor Ia 

,Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2018" 

Vazand raportul de specialitate nr.387/23.01.2018 privind necesitatea 
elaborarii si aprobarii Bugetului general de venituri si cheltuieb al orasului 
Brezoi, pe anul 2018, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pa 
anul2018 nr. 2/2018 si adresei Ministerului Finantelor Publice nr. VLG STZ-
13 84-19.01.2018 privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul bugetelor 
locale, repartizate ca urmare a Anexei nr.8 a Legii nr.2/20I 8 privind bugetul de 
stat, pentru anul 2018 si estinarile pentru anii 2019-202 I; 

In functie de evaluarile efectuate pentru identificarea cat mai eficienta a 
tuturor veniturilor proprii ce se cuprind in buget in concordanta cu prevederile 
Legii 227/2015 privind Codul fiscal, precum si de nivelul incasat in anul 
precedent, avand in vedere prevederile art .I pct.ll din OUG 63/2010 ,in situatia 
in care gradul de realizare al veniturilor proprii programate in ultimii doi ani 
este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza 
veniturile proprii pentru anul curent eel mult la nivelul realizarilor din anul 
precedent"; 

Tinand cont de adresa Administratiei Judetene a Fiantelor Publice Valcea 
nr. VLG-STZ-1384/2018 privind repartizarea sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local, pe anul 2018 si 
estimarile pentru anii 2019-2021 Ia nivelul Orasului Brezoi (anexat la prezentul 
raport de specialitate) 

Pro pun aprobarea Bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2018 
care stabileste venituri in suma totala de 26.639,73 mii lei si cheltuieli in suma 
totala de 26.639,73 mii lei,dupa cum unneaza: 

4. Buget local: 
-total venituri 18.069,73 mii lei 
- total cheltuieli 18.069,7 3 mii lei 

Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului local a! orasului Brezoi este prevazuta 
in anexa nr. 1, 

Valoarea investitiilor propuse in anul 2018 sunt in suma de 9278.37 mii 
lei conform anexei nr.4 la prezentul raport. 

5. Buget activitati finantate din venituri proprii si subventii - Spitalul 
Orasenesc Brezoi: 



- total venituri 
- total cheltuieli 

8.500 mii lei 
8.500 mii lei 

6. Buget activitati finantate din venituri proprii s1 subventii: - SPCGCL 
Brezoi(Anexa nr.2): 

- total venituri 20 mii lei 
- total cheltuieli 20 mii lei 

4.Club sportiv Lotru Brezoi(Anexa nr.3): 
- total venituri 50 mii lei 
- total cheltuieli 50 mii lei 

Fondul de rulment( excedentul bugetar )in suma de 94.397,72 ]ei,propun a 
fi utilizat pentru plata arieratelor , platilor restante si finantarea cheltuielilor 
sectiunii de dezvoltare pe anul2018. 

Mentionez ca in bugetul pe anul 2018 nu mai sunt cup rinse sumele pentru 
plata salariilor la invatamant,intrucat acestea vor fi finantate prin Inspectoratul 
Scalar Valcea. 

Veniturile au fost estimate pe baza inventarului existent al materiei 
impozabile si in conditiile prevazute de codul fiscal si in concordanta cu 
impozitele si taxele locale aprobate de Consiliul Local pentru anul 2018. 

Detalierea pe capitole si titluri de cheltuieli se prezinta in anexa nr. l la 
prezentul raport, cu incadrarea in sumele repartizate. 

Fata de ce]e prezentate propun luarea in dezbatere a proiectului de 
hotarare referitor la aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli, al 
Orasului Brezoi, pe anul 2018, si aprobarea lui in forma prezentata. 

PRIMAR, 
SCHELL ROBERT 


