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.JUDETUL V ALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTĂRÂREA Nr.99 

privind "Aprobarea rectificării bugetului general de venituri si cheltuieli 
pe anul 2021" 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul. Vâlcea, întrunit în şedinţă 
ordinară astăzi 30.09.2021, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul 
de 15 din câţi este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr. 66/24.06.2021, domnul consilier Busu Adrian 
a fost ales presedinte de sedinta ; 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr. 5851/27.09.2021 prezentat de 
domnul Schell Robert-Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate, precum şi raportul de specialitate nr. 5852/27.09.2021, 
întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe, 
prin care se propune aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si 
cheltuieli al orasului Brezoi pe anul 2021; 

Vazand adresa nr. VLG STZ-15150/15.09.2021 a Ad111inistn1tiei .Judctenc 
a Finantelor Publice Valcea, prin care se comunica u.a.t Oras Brezoi repartizarea 
sumelor defalcate din TV A pentru echilibrare , precum si a cotelor defalcate din 
impozitul pc venit pe annul 2021, alocate si actualizate in baza OUG nr.97/2021; 

Tinand cont de HG nr.992/2021 prin care a fost aprobata alocarea u.a.t. 
Oras Brezoi a sumei de 195 mii lei din Fondul de intcrventic, la dispozitia 
Guvernului, prevazut in bugetul de stat pentru annul 2021, pentru inlaturarca 
calamitatilor natural produse în anul 2021; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe 
anul 2021, OUG nr. 97/2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 si 
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.b) si alin.( 4 ), lit.a), coroborat cu 
ai1. l 96, alin.(l ), lit.a) din O. U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de 14 voturi „pentru", 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 



Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al 

oraşului Brezoi pe anul 2021, dupa cum urmeaza: 

Se majoreaza cu suma de 679 mii lei, din cota de 63% (cod 04.02.01 ); 

Se diminueaza cu suma de 84 mii Ici, din cota de 14% (cod 04.02.04 ). 

Suma rezultata va fi repartizata la cheltuieli pentru acoperirea necesarului 

de cheltuieli de personal trimestrul IV 2021, respectiv suma de 250 mii lei, iar 

suma de 345 mii lei va fi repartizata pentru sustinerea investitiilor aflate în 

derulare, precum si pentru acoperirea cheltuielilor de functionare necesare în trim. 

IV-2021. 

Astfel, bugetul general rectificat al UAT Oras Brezoi, pc anul 2021 este în 

suma de 43.714 mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli. 

Cheltuielile cuprinse in lista de investitii sunt in suma de I 7.074, 97 mii Ici. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

desemneaza Primarul oraşului Brezoi, prin Serviciul Buget, Contabilitate, 

Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Oraşului Brezoi. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata lnstitutiei Prefectului Judctului , ' 
Vâlcea, Primarului oraşului Brezoi si Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, 

Investiţii, Venituri, Taxe si va fi publicata in Monitoriul Oficial Local pe pagina 

web primariabrezoi.ro. 

Brezoi, la 30 septembrie, 202 I 

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. n Busu Ajrian 
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