
JUDEIUL V"LCEA 
CONSILIUL LOCAL ORA} BREZOI 

HOT ARAREA NR.61 

Privitoare la: "Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului 
Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.06.2019 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
29.08.2019, la care participa un nr. De 14 consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit. 

Vazand ca prin H.C.L. nr.48/27.06.2019, domnul consilier Busu Adrian -a 
fost ales presedinte de sedinta 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.5008/21.08.2019, prezentat de 
domnul Schell Robert-primarul orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate si raportul de specialitate nr.5009 intocmit de Serviciului 
Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, prin care se propune 
aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni la data de 
30.06.2018 si a situaliilor financiare. 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul general al orasului in considerarea situatiei ciP. fapt prezentate prin 
raportul de specialitate, mai sus mentionat. 

In conformitate cu prevederile: Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, ale 
ari.1 alin.2 si mt.49 alin.(l2) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 2/2018 a bugetului de 
stat pe anul 20 18; 

In temeiul art.129, alin_(4), lit.a) coroborat cu art.l96, alin.(l), lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de 14 voturi "pentru", 
Adopta urmatoarea : 

HOTARARE: 

Art.1 :Se aproba contul de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si 
a situatiilor fmanciare la data de 30.06.2019, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2:Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primarul orasului Brezoi. 



Art.3: Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului- Judetul Valcea; 
-Primarului orasului Brezoi ; 

Brezoi, 19.08.2019 

Presedinte de sedinta 
Busu Adrian 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar General, 

Sandu Nico~ ~ 

... . ' 



Anexa la HCL nr.61 din 29 august, 2019 

Executia bugetului local al orasului Brezoi la data de 30.06.2019 se prezinta astfel: 

PREVEDERI PREVEDERI INCASARI LEI 
initiale Trimestriale REALIZATE 

cumulate 
VENITURI 20468780 12782770 7079275 DC 
SECT.FUNCT 9801330 5420770 4175733 
SECT.DEZV. 10667420 7362000 2903542 

PREVEDERI PREVEDERI PLATI LEI 
INITIALE DEFINITIVE EFECTUATE 

CHELTUIELI 20468780 13634550 6095657 DC 
SECT.FUNCT 9801330 6272550 4157499 
SECT.DEZV. 10667420 7362000 1938158 

Executia bugetului activitatilor extrabugetare finantate din venituri proprii si subventii 
de la bugetul local la data de 30.06.2019 se prezinta astfel : 

PREVEDERI PREVEDERI INCASARI LEI 
INITIALE DEFINITIVE REALIZATE 

VENITURI 11525000 5735000 4675433 SF 
PREVEDERI PREVEDERI PLATI LEI 
INITIALE DEFINITIVE EFECTUATE 

CHELTUIELI 11525000 5735000 4588965 SF 

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

trim II 2019 se prezinta astfel: 

PREVEDERI PREVEDERI INCASARI LEI 
INITIALE DEFINITIVE REALIZATE 

VENITURI 11440000 5650000 4651570 
PREVEDERI PREVEDERI PLATI LEI 
INITIALE DEFINITIVE EFECTUATE 

CHELTUIELI 11440000 5650000 4578265 

Totalul finantarii sectiunii de dezvoltare din sectiunea de functionare este in suma de 
126760 lei la data de 30.06.2019. 

Excedentul curent al bugetului local la data de 30.06.2019 este in suma de 983.618 
lei. Utilizarea din excedentul anului precedent este in suma de 425.655 lei 

Brezoi, la 29.08.2019 

din ta Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar General, 

SanduNic~ ~ 


