
ROMANIA 

JUDEIUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

proiect 
HOTARAREA NR. 

Privitoare la: "Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului 
Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.09.2019 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
28.11.2019, la care participa un nr. de consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit. 

Vazând ca prin H.C.L.nr.67/27.06.2019 domnul consilier Chenic Gheorghe 
fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.6735/18.11.2019 prezentat de 
domnul Schell Robert-primarul orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate si raportul de specialitate nr.6736 din 18.11.2019 
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 30.09.2019. 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului in considerarea situatiei de fapt prezentate prin raportul de 
specialitate nr.6736 din 18.11.2018. 

In conformitate cu prevederile: Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, ale 
art.1 alin.2 si art.49 alin.(l2) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 50/2019 a bugetului de 
stat pe anul 2019; Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
eleborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

In temeiul art. 129, alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3), lit.a), 
art.196 alin.(l ), lit.b) OUG nr.57 /2019 privind codul administrativ , cu un nr. de 
voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea : 

HOTARARE: 

Art.1 :Se aproba contul de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si 
a situatiilor financiare la data de 30.09.2019, 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 V aleea; 
-Primarului orasului Brezoi ; 

INITIA TOR 
PRIMAR, 

Schell Robert 

Brezoi, 28.11.2019 

A VIZAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL UAT, 

Sandu Nicolae 



Anexa la HCL nr. din 28.11.2019 

Executia bugetului local al orasului Brezoi la data de 30.09.2019 se prezinta 
astfel: 

PREVEDERI PREVEDERI INCASARI LEI 
initiale Trimestriale REALIZATE 

cumulate 
VENITURI 20468750 18254750 15764217 DC 
SECT.FUNCT 9801330 8786750 6861415 
SECT.DEZV. 10667420 9468000 8902802 

PREVEDERI PREVEDERI PLATI LEI 
INITIALE DEFINITIVE EFECTUATE 

CHELTUIELI 20468780 17867850 15152670 DC 
SECT.FUNCT 9801330 8399850 8748563 
SECT.DEZV. 10667420 9468000 8404107 

Executia bugetului activitatilor extrabugetare finantate din venituri 
proprii si subventii de la bugetul local la data de 30.09.2019 se prezinta astfel: 

PREVEDERI PREVEDERI INCASARI LEI 
INITIALE DEFINITIVE REALIZATE 

VENITURI 11525000 8388500 6915827 SF 
PREVEDERI PREVEDERI PLATI LEI 
INITIALE DEFINITIVE EFECTUATE 

CHELTUIELI 11525000 8388500 6880804 SF 

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

Brezoi pe trim III 2019 se prezinta astfel: 

PREVEDERI PREVEDERI INCASARI LEI 
INITIALE DEFINITIVE REALIZATE 

VENITURI 11440000 8305500 6880673 
PREVEDERI PREVEDERI PLATI LEI 
INITIALE DEFINITIVE EFECTUATE 

CHELTUIELI 11440000 8305500 6865104 

Totalul finantarii sectiunii de dezvoltare din sectiunea de functionare este 
in suma de 177464 lei la data de 30.09.2019. 



Excedentul curent al bugetului local la data de 30.09.2019 este in suma de 
611547 lei. Utilizarea din excedentul anului precedent este in suma de 1135036 
lei 

Fata de cele prezentate mai sus propun luarea in dezbatere si analiza a 
proiectului de hotarare referitor la aprobarea executii lor susmentionate , 
aprobarea lor pe sectiuni precum si a situatiilor financiare cu anexe pe trimestrul 
III 20 19 in forma prezentata. 

INTIATOR, 
PRIMAR 

Brezoi, la 28.11.2019 

Schell Robert Adrian 

Vizeaza pentru legalitate 
Secretar general UAT 

Sandu Nicolae 


