
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-Proiect-

Hotarare nr. 
Privitoare la : " Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri 
si cheltuieli pe anul 2020'' 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
24.09.2020, la care participa un nr. de consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.54/25.06.2020, domnul consilier Diaconu 
Sandu a fost ales presedinte de sedinta 

Luand in discutie referatul de aprobare 5018/17.09.2020 prezentat de 
domnul Schell Robert - primarul orasului Brczoi, raportul de avizare al 
comisilor de specialitate, precum si raportul de specialitate nr.50 19/17.09.2020, 
intocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, 
aratandu-se ca se impune aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si 
cheltuieli pe anul 2020. 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiilor de fapt prezentate prin 
raportul de specialitate. 

Avand in vedere adresa Ministerului Finantelor Publice nr. VLG STZ-
16181117.09.2020 privind aprobarea suplimentarii sumelor defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate pentru anul 2020 si alocarea lor 
trimestriala -trimestrul al II lea. 

In conformitate cu prevederile art.l9, alin.(2), art.49, alin.(4) si alin.(5) 
al Legii nr.273/2006-privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legea bugetului de stat nr.S/2020, HGR. nr.758/2020 cu 
privire la alocarea din fondul de rezerva la dispozitia guvernului pe anul 2020; 

In temeiul art.129 alin.(2) lit."b", alin. (4) lit."a", art.139, alin.(3), lit.a, si 
art.l96 alin.(l ), lit.a in O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un 

Adopta urmatoarea : 

HOTARARE: 



Artl :Se aproba rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al 
orasului Brezoi pe anul 2020, avand in vedere suplimentarea alocarilor pe anul 
2020 cu suma de 500 de mii lei astfel: 

5. Buget local: 
-total venituri - 17997.30 mii lei 
- total cheltuieli- 17.997.30 mii lei 

Valoarea investitiilor propuse in anul 2020 sunt in suma de 2921 mii lei 
raman propuse in acelasi cuantum. 

6. Buget activitati finantate din venituri proprii si subventii - Spitalul 
Orasenesc Brezoi 
7.- total venituri 

- total cheltuieli-
12.575 mii lei 

12.575 mii lei 
8. Buget activitati finantate din venituri proprii si subventii ~- SPCGCL 

Brezoi si piata ( 4 7 mii lei)si Club sportiv Lotru Brezoi(75 mii lei): 
- total venituri 122 mii lei 
- total cheltuieli- 122 mii lei 

Astfel, Bugetul general rectificat al UA T Oras Brezoi pe anul 2020 
propus este in suma de 30.694,30 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli. 

Art.2:Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2020 reprezinta 
limitele maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea limitelor de cheltuieli se 
va face in conditiile stabilite de lege. 

Art.3 :Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art.4:Prezenta hotarare se va comumca pnn Compartimentul 
Administrativ astfel : 

-Institutiei Prefectului ; 
-Serviciului Contabilitate; 
-Primarului orasului Brezoi ; 
- Compartimentului Relatii Publice. 

INITIA TOR 
PRIMAR 

Schell Robert 

Brezoi, la 24.09.2020 

A vizeaza pentru legalitate 
Secretar general 

Sandu Nicolae 



ORASUL HREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.5018 DIN 17.08.2020 

REFERAT DE APROBARE 
Privind: proiectul de hotarare referitor la 

"Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pe 
anu12020" 

Avand in vederea suplimentarea alocarilor pe anul 2020 cu suma de 
500 mii lei se impune necesitatea aprobarii Bugetului general rectificat de 
venituri si cheltuieli al orasului Brezoi, pe anul 2020, in conformitate cu 
prevederile Legii bugetului de stat pa anul 2020 nr. 5/2020 si HGR 
nr.758/2020 cu privire la alocarea din fondul de rezerva la dispozitia 
guvernului pe anul 2020, adresei Ministerului Finantelor Publice nr. 
VLG_STZ-16181/17.09.2020, privind aprobarea suplimentarii sumelor 
defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate pentru 
anul 2020 si alocarea lor trimestriala-trimestrul III;(Anexata la 
prezentul).Suma alocata este necesara pentru suplimentarea cheltuielilor 
curente in principal pentru desfasurarea in conditii legale si optime a 
alegerilor locale precum si pentru luarea masurilor igienico-sanitare in 
vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei CO VID-19 

Propun aprobarea rectificarii Bugetului general de venituri si cheltuieli 
pe anul2020 dupa cum urmeaza: 

5. Buget local: 
-total venituri - 17997.30 mii lei 
-total cheltuieli - 17.997.30 mii lei 

Valoarea investitiilor propuse in anul 2020 sunt in suma de 2921mii 
lei raman propuse in acelasi cuantum. 

6. Buget activitati finantate din venituri proprii si subventii - Spitalul 
Orasenesc Brezoi 

7. - total venituri 12.575 mii lei 
- total chellwelt 12.575 m11let 

8. Buget activitati finantate din venituri proprii si subventii - SPCGCL 
Brezoi si piata ( 47 mii lei)si Club sportiv Lotru Brezoi(75 mii lei): 



-total venituri 
- total cheltuieli 

122 mii lei 
122 mii lei 

Astfel, Bugetul general rectificat al U A T Oras Brezoi pe anul 2020 
propus este in suma de 30.694,30 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli. 

Fata de cele prezentate propun luarea in dezbatere a proiectului de 
hotarare referitor la aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si 
cheltuieli, al Orasului Brezoi, pe anul2020, si aprobarea lui in forma 
prezentata. 

PRIMAR, 
SCHELL ROBERT 



ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.5019 DIN 17.09.2020 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotarare referitor la 

"Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pe 
anul2020" 

Avand in vederea suplimentarea alocarilor pe anul 2020 cu suma de 
500 mii lei se impune necesitatea aprobarii Bugetului general rectificat de 
venituri si cheltuieli al orasului Brezoi, pe anul 2020, in conformitate cu 
prevederile Legii bugetului de stat pa anul 2020 nr. 5/2020 si HGR 
nr.758/2020 cu privire la alocarea din fondul de rezerva la dispozitia 
guvenmlui pe anul 2020, adresei Ministerului Finantelor Publice nr. 
VLG_STZ-16181/17.09.2020, privind aprobarea suplimentarii sumelor 
defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate pentru 
anul 2020 si alocarea lor trimestriala-trimestrul III;(Anexata la 
prezentul).Suma alocata este necesara pentru suplimentarea cheltuielilor 
curente in principal pentru desfasurarea in conditii legale si optime a 
alegerilor locale precum si pentru luarea masurilor igienico-sanitare in 
vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei CO VID-19 

Propun aprobarea rectificarii Bugetului general de venituri si cheltuieli 
pe anul 2020 dupa cum urmeaza: 

1. Buget local: 
- total venituri - 17997.30 mii lei 
-total cheltuieli - 17.997.30 mii lei 

Valoarea investitiilor propuse in anul 2020 sunt in suma de 2921mii 
lei raman propuse in acelasi cuantum. 

2. Buget activitati finantate din venituri proprii si subventii - Spitalul 
Orasenesc Brezoi 

3. - total venitmi 12.575 mii lei 
- total cheltuieli 12.575 mii lei 



4. Buget activitati finantate din venituri proprii si subventii - SPCGCL 
Brezoi si piata ( 4 7 mii lei)si Club sportiv Lotru Brezoi(7 5 mii lei): 

- total venituri 122 mii lei 
-total cheltuieli 122 mii lei 

Astfel, Bugetul general rectificat al U A T Oras Brezoi pe anul 2020 
propus este in suma de 30.694,30 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli. 

Fata de cele prezentate proptmluarea in dezbatere a proiectului de 
hotarare referitor la aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si 
cheltuieli, al Orasului Brezoi, pe anul2020, si aprobarea lui in forma 
prezentata. 

SEF SERVICIU, 
BERBECE RODICA 
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Ministerul Finanţelor Publice 
Agenţia Naţională 
de Administrare Fi~cală 
Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Craiova 
Administraţia Judeţeană 

a Finanţ~~or Publice Vâlc~ ... 
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Către: Primăria ___________ _ 

Judeţul Vâlcea 

Nr. înregistrare:VLG .. STZ~16181 

Data: 17 septembrie 2020 

Str. General Magheru nr.17 
Cod postal 240195 
Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea 
Tel: 0250737777 
Fax:0250?37620 
E~mail: date.valcea.vl@anaf.ro 

Vă transrnitem, aoexat, repartizarea pe trirnestre a sumelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat pe anul 2020, alocate bugetului dumneavoastră, actualizate 

potrivit prevederilor H.G. nr.758/2020 prin care s~a aprobat suplimentarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 

2020, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 

pe anul 2020, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital, precum şi adresei Ministerului 

Finanţelor Publice nr.475016/17.09.2020, privind alocarea sumelor în trimestrul III, anul 

2020. 

Potrivit prevederilor art.2 din H.G. nr.758/2020, ordonatorul principal de credite 

răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

Vă rugăm să luaţi măsurile ce se impun pentru rectificarea bugetul dumneavoastră, 

precum şi transmiterea acestuia la unitatea teritorială a trezoreriei de care aparţineţi şi la 

Serviciul Sinteza şi Asistenta Elaborării şi Execuţiei Bugetelor Locale din cadrul A.J.F.P. 

Vâlcea. 

Cu stimă, 

Document 

Florea Profeanu 
Trez9:Qer Şef 


