
" ROMANIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

HOT ĂRÂREA nr.77 

Privitoare la : " Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul2018" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
25.10.2018, la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr. 63/27.09.2018, domnul consilier Spiru 
Mariana 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.5965/24.10.2018 , intocmit de 
Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, ~prin care 
aratandu-se, ca prin art.27, alin.(1), lit.c2) din OUG nr.78/2018, se propune 
rectificarea pozitiva a bugetului local de venituri si cheltuieli cu,,suma totala de 
2.466,49 mii lei, destinata pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale restante 
înregistrate la 31.08.2018. 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului, in considerarea raportului de specialitate mai sus mentionat. 

In conformitate cu prevederile art.19, alin.2 Legii nr.2 73/2006-privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul art.36 alin.(2) lit."b", alin. (4) lit."a" si art.45, alin.(2), lit.a) si 
art.115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de 15 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 vigoare, dupa 
urmatoarea: 

Buget local: 
-total venituri 
- total cheltuieli 

21.844,57 mii lei 
21.844,57 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 25 octombrie, 2018 

Presedinte de sedinta Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRETAR f 
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