
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-Proiect-

Hotararc nr. 
Privitoare la : " Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul 20 19" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
19.12.2019, la care participa un nr. de consilieri din totalul de 15 din catii 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.67/26.09.2019, domnul consilier Chenic 
Gheorghe a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare prezentat de domnul Schell 
Robert - primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisilor de 
specialitate, precum si raportul de specialitate nr.6767/18.12.2019, intocmit de 
Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, aratandu-se 
ca se impune rectificarea bugetului local al orasului pe anul 2019, prin virari de 
credite bugetare de la un capitol la altul, fara modificarea sumei totale a 
bugetului. 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiilor de fapt prezentate prin 
raportul de specialitate. 

In conformitate cu prevederile art.l9, alin.(2), art.49, alin.( 4) si alin.(5) 
al Legii nr.273/2006-privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, OG. nr.12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe 
anul2019; 

In temeiul art.129 alin.(2) lit."b", alin. (4) lit."a", art.139, alin.(3), lit.a, si 
art.196 alin.(l), lit.a in O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
nr. de voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea : 

HOTARARE: 

Art1 :Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 
orasului Brezoi pe anul 2019, prin virari de credite bugetare de la un capitol la 



altul, fara modificarea sumei totale a bugetului dupa urmatoarea structura, astfel: 

Buget local: 
-total venituri 
- total cheltuieli 

21.729,75 mii lei 
21.729,75 mii lei 

Se retrag credite de la urmatoarele capitole : 
-61.02-0rdine publica si siguranta Titlu 10-17,8 mii lei; 
-65.02-Invatamant Titlu 57-20 mii lei; 
-84.02-Transporturi Titlu 10-1,6 mii lei; 
-84.02-Transporturi Titlu 20-28 mii lei ; 
-74.02-Salubritate Titlu 10-2,2 mii Iei 
TOTAL disponibilizare credite-69,60 mii Iei. 

Se suplimenteaza urmatoarele capitole : 
-51.02-Autoritati executive Titlu 10-16,80 mii lei ; 
-68.02-Asistenta sociala Titlu 57-24,80 mii lei ; 
-70.02-Iluminat public Titlu 70-28,00 mii lei; 
TOTAL suplimente credite-69,60 mii lei. 

Art.2:Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2019 reprezinta 
limitele maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea limitelor de cheltuieli se 
va face in conditiile stabilite de lege. 

Art.3 :Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

ArtA :Prezenta hotarare se va comumca prm Compartimentul 
Administrativ astfel : 

-Institutiei Prefectului ; 
-Serviciului Contabilitate; 
-Primarului orasului Brezoi ; 

- Compartimentului Relatii Publice. 

Brezoi, la 19.12.2019 

A vizeaza pentru legalitate 
INITIA TOR 
PRIMA 

Schell ~obe 
\ 

Secretar general . ţ 

sandu Ni~r -~ 



ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR. G::J.(;;l DIN 1$?.:~1:;.2019 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotarare referitor la 

"Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul2019" 

Având în vedere prevederile alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4) si alin.(5) 
din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si 
modificarile ulterioare, O.G. nr.l2/.2019 privind rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2019, se impune rectificare bugetului local al orasului pe anul 2019 prin 
virări de credite bugetare de la un capitol la altul, fara modificarea sumei totale 
a bugetului, astfel: 

1. Buget local: 
- total venituri 
- total cheltuieli 

21.729,75 mii lei 
21.729,75 mii lei 

Se retrag credite de la urmatoarele capitole: 
- 61.02 -Ordine publica si siguranta Titlu 1 O - 17,8 mii lei; 
- 65.02- Invatamant Titlu 57- 20 mii lei; 
- 84.02- Transporturi Titlu 1 O- 1,6 mii lei 
- 84.02- Transporturi Titlu 20- 28 mii lei 
- 74.02- Salubritate Titlu 10- 2,2 mii lei 

TOT AL disponibilizare credite - 69,60 mii lei 

Se suplimenteaza urmatoarele capitole: 
- 51.02- Autoritati executive Titlu 1 O - 16,80 mii lei; 
- 68.02- Asistenta sociala Titlu 57 - 24,80 mii lei; 
- 70.02- Iluminat public Titlu 70- 28,00 mii lei 

TOTAL suplimentere credite -69,60 mii lei 

Fata de cele prezentate propun luarea in dezbatere a proiectului de 
hotarare referitor la aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli, al 
Orasului Brezoi, pe anul 2019, si aprobarea lui in forma prezentata. 

SEF SERVICIU, 
BERBECE RODICA 



ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR .......... DIN ........... 2019 

Referat de aprobare 
La proiectul de hotarare referitor la 

"Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul2019" 

Având în vedere prevederile alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4) si alin.(5) 
din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si 
modificarile ulterioare, O.G. nr.12/2019 privind rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2019, se impune rectificarea bugetului local al orasului pe anul 2019 
prin virări de credite bugetare de la un capitol la altul, fara modificarea sumei 
totale a bugetului, astfel: 

Buget local: 
- total venituri 
- total cheltuieli 

21.729,75 mii lei 
21.729,75 mii lei 

Se retrag credite de la urmatoarele capitole: 
- 61.02- Ordine publica si siguranta Titlu 1 O- 17,8 mii lei; 
- 65.02- Invatamant Titlu 57- 20 mii lei; 
- 84.02- Transporturi Titlu 10- 1,6 mii lei 
- 84.02- Transporturi Titlu 20- 28 mii lei 
- 74.02- Salubritate Titlu 1 O- 2,2 mii lei 

TOTAL disponibilizare credite -69,60 mii lei 

Se suplimenteaza urmatoarele capitole: 
- 51.02 -Autoritati executive Titlu 1 O - 16,80 mii lei; 
- 68.02- Asistenta sociala Titlu 57 - 24,80 mii lei; 
- 70.02- Iluminat public Titlu 70- 28,00 mii lei 

TOTAL suplimentare credite -69,60 mii lei 

Fata de cele prezentate propun luarea în dezbatere a proiectului de 
hotarare referitor la aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli, al 
Orasului Brezoi, pe anul 2019, si aprobarea lui in forma prezentata în Raportul 
de specialitate nr.6767 /19.12.2019. 


