
ROMANIA

JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI

HOT ARAREA Nr.101

Referitoare la: " Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului
Brezoi pe sectiuni si a situtiilor financiare Ia data de 30.09.2015

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara
astazi 26.11.201S, la care participa un nr. de 13 consilieri din totalul de 15 din
cati este constituit,

Vazand ca prin H.C.L nr.74/24.09.2015, domnul consilier Atanasescu
Constantin a fost ales presedinte de sedinta,

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de catre dl. Schell
Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate,
precum si raportul de specialitate nr.8196116.11.2015, intocmit de Serviciul
Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe prin care se propune
aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a
situtiilor financiare la data de 30.09.201S,

Văzând raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de
secretarul oraşului Brezoi, dat în considerarea situaţiei de fapt relevate de
raportul de specialitate mai sus menţionat,

In conformitate cu prevederile prevederile art.49 alin. (12) din Legea
273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, legea 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 20 IS, actualizata,
art.63 , alin.(l), lit.c) din Legea nr.21S/2001, republicata, modificata si
completata.

In temeiul art.36 alin(2) lit.d), art.45 alin. (1) din Legea nr.21512001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu un nr. de 13 voturi "pentru"

Adopta urmatoarea



HOTARARE:

Art.l.Se aproba contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe
sectiuni si a situtiilor financiare la data de 30.09.2015, conform anexei, parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2-Primarul oraşului Brezoi, va urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 .Prezenta hotarare se comunica astfel:

-Institutiei Prefectului -Judetul Valcea;

-Primarului orasului Brezoi.

Brezoi la 26 noiembrie, 2015

Presedinte de sedinta,
Atanasescu nstantin

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar,s~;r~
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Executia bugetara a orasului Brezoi la 30.09.2015

Executia bugetului local al orasului Brezoi la data de 30.09.2015 se prezinta astfel:

PREVEDERI PREVEDERI INCASARI LEI
ANUALE TRIMESTRIALE REALIZATE

VENITURI 17576390 15793250 9300814 DC
SECT.FUNCT 9570520 7947380 6212952
SECT.DEZV. 8005870 7845870 3087862

PREVEDERI PREVEDERI PLATI LEI
INITIALE DEFINITIVE EFECTUATE

CHELTUIELI 17576390 15310490 9102415 DC
SECT.FUNCT 9570520 7464620 6016608
SECT.DEZV. 8005870 7845870 3085807

Executia bugetului activitatilor extrabugetare finantate din venituri proprii si subventii
de la bugetul local la data de 30.09.2015 se prezinta astfel:

PREVEDERI PREVEDERI INCASARI LEI
ANUALE TRIMESTRIALE REALIZATE

VENITURI 4295500 3292750 2747373 SF
PREVEDERI PREVEDERI PLATI LEI
INITIALE DEFINITIVE EFECTUATE

CHELTUIELI 4295500 3292750 2697816 SF

Din care;
Executia inst. finantate din venituri proprii respectiv Spitalul Orasenesc Brezoi pe

trim.IIl 2015 se prezinta astfel:

PREVEDERI PREVEDERI INCASARI LEI
ANUALE TRIMESTRIALE REALIZATE

VENITURI 4210000 3221500 2697816
PREVEDERI PREVEDERI PLATI LEI
INITIALE DEFINITIVE EFECTUATE

CHELTUIELI 4210000 3221500 2697816

Totalul finantarii sectiunii de dezvoltare din sectiunea de functionare este in suma de
2.261.653 lei la data de 30.09.2015

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar,

sand,!~~


