ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMANA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

HoriRAns
privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului anual al bugetului locul
al comunei Braai, judetul Prahova, rezultat lo incheiereu exercitiltlui bugetar
sl anului 2019
Luand in discutie si analizand referatul de aprobare al domnului primar, inregistrat la nr.
7988 din 21.01.2020, prin care se propune aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului
local al comunei Brazi. judetul Prahova si raporlul de specialitate inl.ocmit de seful serviciului
financiar-contabil ;
In conformitate cu prevederile art.58 alin.(l) din Legea nr.2'7312006 privind finantele
publice locale, cu modificarile sicompletarile ulterioare si prevederile Ordinuttuinr.375ll20l9 din
l3 decembrie 2019 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Nonnelor metodologice
privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019" cu modificarile si completarile aduse prin
Ordinul mini strul ui fi nantelor publice nr.37 99 120 I 9 ;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Brazi si avizul secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale;
in temeiul afi.. 129 ulin.lt). alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit"a), art. 139 alin.(3) lit.a) si ar1. 196
alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. cu
modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul local ul comunei Bruzi, judetul prahovu udopta preT,enta hotararel

Art.

I

Aproba utilizarea excedentului anual al bugetului local al cornunei Brazi,judetul
Prahova, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2Ol9,in suma de 19,041.87i,96 lei,
pe cele doua sectiuni. dtrpa efectuarea regularizarilor in limita sumelor clefalcate din unele venituri
ale bugetului de stat, precum si dupa achitarea platilor restante, astfel: suma de 1g.041.000 lei ca
sursa de finantare a cheltuielilor pentru sectiuneu de clezvoltare si suma de 871,96 lei pentru
acoperirea temporura o golurilor de casu (sectiunea de functionare).
Art 2. Aproba, pentru anul 2020, investiile care se suportata din e>rcedentul rezultat la
incheierea exercitiului bugetar al anului 2019. conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Brazi,
judetul Prahova si de comparlimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, iar hotararea se aduce la cunostinta publica si se comunica, in condiiiile legii,
persoanelor si autoritatilor interesate prin grija secretarului general al unitatii administrativteritoriale.
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INVESTIILE
aferente anului 2020 care se suporta tlin exceclentt:ll
rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anatui 2ltI9

Reparatii capitale cladire Primaria comunei Brazi (exterior)
Reparatii copitale cladire Primaria comunei Bruzi (interior)
Urmarire executie reparatii capitale primuria Braz.i
C*M zona agrement si sport Brazii cle Sus
C1-M construire rigole,podete,p uturi preluare ape pluviale

TOTAL

.t.400.000 tei
266.000 lei
75.000 lei
15i.0[g.9961t,
2,,300.000

lei

l9.r?41.000 lei

