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JUDETUL V ALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

.., " 
HOTARAREA Nr.28 

Privitoare la: aprobarea utilizarii excedentului din exercitiul bugetar al anului 2019 
rezultat din activitati finantate integral din venituri proprii 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

extraordinară astăzi 26 martie, 2020, la care participă un număr de 15 consilieri din 
totalul de 15 din câţi este constituit, 

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de domnul Schell Robert -
Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate şi 
raportul de specialitate nr. 15 54117.03.2020 întocmit de Şef Serviciu Buget, 
Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe, prin care se propune aprobarea 
utilizarii excedentului din exercitiul bugetar al anului ?.019 rezultat din activitati 
timmt3te integral din venituri proprii. 

In conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative: 
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019 privind Normele 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, modificat si 
copletat prin Ordinul nr. 3799/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 20 19; 

- Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul2019; 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile SI 

completarile ulterioare; 
- Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. "b", alin. (4), lit. "a", art. 139, alin. 

(3 ), lit. "a" si art. 196 alin. (1 ), lit. "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu nr. de 15 voturi " pentru" 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aproba utilizarea excedentului din exercitiul bugetar al anului 2019 
rezultat din activitati finanta te integral din venituri proprii (sursa E) in suma de 
58.476,81 lei, pentru acoperirea cheltuielilor de dezvolatre pentru finantarea 
obiectivelor de investitii, precum si pentru acoperirea cheltuielilor de functionare 
necesare desfasurarii activitatii. 
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Art. 2.. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de web primariabrezoi.ro şi la 
sediul Primăriei oraşului Brezoi şi se comunică, astfel: 

Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea; 
Primarului oraşului Brezoi; 
Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Constantin Chirtoc 

Brezoi, la 26.03.2020 
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Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar General alUAT, 

NicolaeS~~ 


