
" ROMANIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

H O T Ă R Â RE A nr.67 

Privitoare la : " Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul 20 18" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul V aleea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
27.09.2018, la care participa un nr. de 13 consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr. 42/28.06.2018, domnul consilier Petrescu 
Florinel Cornel a fost ales presedinte de sedintaă, 

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de domnul Schell 
Robert - primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisilor de 
specialitate, precum si raportul de specialitate nr.5287/26.09.2018 , intocmit de 
Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, prin care 
aratandu-se ca prin adresa nr. 19645/17.09.2018 a D.G.R.F.P. Craiova, 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea, prin care se comunica 
diminuarea alocatiilor bugetare pentru finantarea de baza a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat, respectiv drepturile copiilor cu CES, cu 36 mii 
lei, se impune rectificarea bugetului local de venituri si cheltUieli al Orasului 
Brezoi pe anul 2018, propune rectificarea corespunzatoare a b'ugeţului local de 
venituri si cheltuieli pe anul2018. ' · 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului qe hotarareintocmit de 
secretarul orasului. 

Avand in vedere adresa nr. 19645/17.09.2018 a D.G.R.F.P. Craiova, 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea 

In conformitate cu prevederile art.19, alin.2 Legii nr.273/2006-privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul art.36 alin.(2) lit."b", alin. ( 4) lit."a" si art.45, art.61 alin.2, 
art.ll5 alin.l, lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 



republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de 13 voturi 
"pentru", 

Adopta urmatoarea : 
HOTARARE: 

Art.1 :Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 
orasului Brezoi, pe anul 2018, tinand cont de nivelul actual al veniturilor si 
cheltuielilor, calculat in concordanta cu prevederile legale in viguare, dupa 
urmatoarea structura astfel: 

Buget local: 
- total venituri 
- total cheltuieli 

19.414,33 mii lei 
19.414,33 mii lei 

Art.2:Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2018 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. 

Art.4:Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 

Brezoi, la 2f septembrie 2018 

Presedinte de sedinta, 
Petrescu Florinel Cornel 

Contrasemeneaza pentru legalitat 
Secretar, 

Sandu Nico~ ~ 


