
ROMAN IA 

JUDEIUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

H O TA R A RE A NR.62 

Privitoare la: „Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului 
Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 31.03 .2021 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, întrunit în sedinta ordinara astazi 
27.05.2021, la care participa un nr. de 14 consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit. 

Vazând ca prin H.C.L nr. 38/25.03.2021, doamna consilier Borchina 
Elena Gabriela a fost aleasa presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.3138/ 18.05.2021 prezentat de 
domnul Schcll Robert-primarul orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate si raportul de specialitate nr.3139/18.05.2021 întocmit 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 31.03 .2021 si a situatiilor financiare. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 22712015, privind Codul Fiscal, cu 
cele ale art.1 alin.2 si art.49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.15 din 
08.03.2021 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2021; 

In temeiul art. l 29, alin.( 4 ), lit.a) coroborat cu art. 196, alin.( I), lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de 14 voturi „pentru", 

Adopta urmatoarea 
HOT ARARE: 

Art. I :Se aproba contul de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si 
a situatiilor financiare la data de 31.03.2021, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2:Prezenta hotarare va fi adusa la îndeplinire de Primarul orasului Brezoi. 
Art.3: Prezenta hotarare se va comunica astfel : 

-Institutiei Prefectului- Judetul Valcea; 
-Primarului orasului Brezoi ; 

Brezoi, la 27 mai, 2021 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t.Brezoi 

Nicolae S:~~ 



Anexa la fICL nr.62/27.05.2021 

Executia bugetului local al orasului Brezoi la data de 31.03.2021 se prezinta 
astfel: 

-"-------------·-------·~---

PREVEDERI PREVEDERI INCAS ARI LEJ 
INITIALE Trim I REALIZATE 
AN 

VENITURI 17892000 8233470 4879659 DC 
SECT.FUNCT 10698730 5192000 3033458 
SECT.DEZV. 7193270 3041470 1846201 

------------
PREVEDERI PREVEDERI PLATI LI2I 
INJTIALE TRIMI EFECTUATE 
AN 

--------
CHELTUIELI 17892000 6170170 4177395 DC 

-
SECT.FUNCT 10698730 3128700 2332025 
SECT.DEZV. 7123970 3041470 1845370 

Executia bugetului activitatilor extrabugetare finantate din venituri 
proprii si subventii de la bugetul local la data de 31.03 .2021 se prezinta astfel: 

-- --
PREVEDERI PREVEDERI INCAS ARI LEI 
INITIALE TRIM I REALIZATE 
AN 

--
VENITURI 15040000 3949250 2772075 SF 

-

PREVEDERI PREVEDERI PLATI LEI 
INITIALE DEFINITIVE EFECTUATE 

CHELTUIELI 15040000 3949250 2706327 
---·-·----

SECT.FUNCT 15040000 3949240 2706327 SF 
--

SECT.DEZV. SD __________ " ___ ~---------

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

Brezoi pe trim I 2021 se prezinta astfel: 

PREVEDERI PREVEDERI INCAS ARI LEI 
INITIALE DEFINITIVE REALIZATE 

VENITURI 15000000 3909250 2768565 
--

PREVEDERI PREVEDERI PLATI LEI 
INITIALE DEFINITIVE EFECTUATE 

CHELTUIELI 15000000 3909250 2706927 



Totalul finantarii sectiunii de dezvoltare din sectiunea de functionare este 
in suma de 44.164 lei la data de 31.03 .2021. 

Excedentul curent este in valoare de 702.264 lei la data de 31.03.2021. 
Fata de cele prezentate mai sus propun luarea in dezbatere si analiza a 

proiectului de hotarare referitor la aprobarea executiilor susmentionate , 
aprobarea lor pe sectiuni precum si a situatiilor financiare cu anexe întocmita la 
data de 31. 03. 2021 in forma prezentata. 

Brezoi, la 27 mai, 2021 

Presedinte de sedinta 
Elena-q\abriela Borchină 

~ 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t.Brezoi 

Nicolae San! ... (7 I 
~/\ 

<...._~ ,, ___ 


