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ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Hotararea nr.46 
Privitoare la : "Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri 
si cheltuieli al orasului Brezoi, pe anul 2020 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
28.05.2020, la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.34/26.03.2020) domnul consilier Diaconcscu 
Ilie a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.2516/18.05.2020 prezentat de 
domnul Schell Robert - primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al 
comisilor de specialitate, precum si raportul de specialitate nr.2515/18.05 .2020, 
intocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, 
prin care se propune tectificatea bugetl.liui gefietal de vertituri si cheltuieli pe 
anul 2020, avand in vedere suplimentarea alocarilor pe anul 2020 cu suma de 
73 mii lei. 

Avand in vedere adresa Ministerului Finantelor Publice nr.VLG STZ-
8000/04.05.2020 privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si a sumelor defalcate din 
TV A pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate prin Decizia Sefului 
Administratiei Finantelor Publice Valcea nr.6/22.04.2020, pentru anul 2020 si 
alocarea lor trimestriala. 

In conformitate cu prevederile Legii nr.5 din 06.01.2020 de aprobare a 
Bugetului de Stat pe anul 2020, art.49 alin.( 4), si alin.(?) al Legii nr.273/2006-
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art.IX 
alin.(1) si alin.(2) din OUG nr.29 din 18.03.2020 privind unele masuri 
economice si fiscal bugetare. 

In temeiul art.129 alin.(2) lit."b", alin. ( 4) lit."a", art.136 alin.(l) si 
alin.(2), art.139, alin.(3), lit.a, si art.l96 alin.(1), lit.a in O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un nr. de 15 voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea : 



i 1 

I-IOT ARARE: 

Art1 :Se aproba rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al 
orasului Brezoi pe anul 2020, prin suplimentarea cheltuielilor curente astfel: 

Buget local: 
- total venituri 
- total cheltuieli 

16935.30 mii lei 
16935.30 mii lei 

Valoarea investitiilor propuse in anul 2020 sunt in suma de 6839,20 mii lei 
conform anexei nr.5~ care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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

- total venituri 
- total cheltuieli 

12.550 mii lei 
12.550 mii lei 

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 

Bugetul general rectifieat al UAT Oras Brezoi pe anul 2020 propus este in 
suma de 29607.30 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 comunica 
. 

prm Compartimentul 
Administrativ astfel : 

-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 

Presedinte de sedinta 

Brezoi, la 28.05.2020 

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

1 Sandu Nicol~ ~..{ 


