ROMANIA
JADETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr. 1 4.729 din I 0"06.2020

A N U N

T

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.5212003 privind rransparenta
decizionala, republicata, Primarul comunei Brazi,judetul Prahova aduce la cunostinta
publica faptul ca a initiat
Proiectul de hotarare privind recti/icarea bugetului local al comunei Brazi, jucletul
Prahova pe anul 2020,
care urmeazd a fi supuse spre dezbatere qi aprobare Consiliului Local al comunei Brazi.
judetul Prahova"
Persoanele fizice sau juridice pot depune in scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare cu privire la proiectele de hotara.i i.,itiat., pun-u lu
data de l9
iunie 2020, la secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare, poate fi consultat pe site-ul
Primariei Comunei Brazi.

PMMAR,
LeonaS Radu

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILruL LOCAL
Nr"22 din 10.06.2020

PROIECT DE HOTARARE
privind reclificarea b ugetul ui local
al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2020
Avand in vedere prevederile:
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.5012020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul
2020:'

- art. l9 alin.(2) din

Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completari le ulterioare;

-art.87 alin.(3) si alin"(5), art.88 si art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4) lir.a) din
Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificrlrile si
completarile ulterioare;
-art.XV alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3012020 pentru modificarea gi
completarea unor acte normative, precum gi pentru stabilirea unor mdsuri in domeniul protecliei
sociale in contextul situaliei epidemiologice determinate de risp6ndirea coronavirusului SARS-CoV-2,
cu modificarile si completarile aduse prin Ordonan(a de urgen|d a Guvernului nr" 32l2O2O;
Luand in considerare:
-Nota Ministrului de finante nr.47307112020 referitoare la modificarea clasificatiei
indicatorilor privind finantele publice;
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune rectific:rrea
bugetului local al comunei Brazi,judetul Prahova pe anul 2020;
-raporlul de specialitate al sefului serviciului financiar-contabil. prin care se propune
rectificarea bugetului local al comunei Brazi,judetul Prahova pe anul 2020;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi,judetul Prahova:
in temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.a) si art" 196 alin.(l) lit. a) din OrdonantaL de
urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Coduladministrativ, cu modificarile sicompletarile ulterioar,s.

Consiliul local al comunei Brazi, jadetul Prahova adopta preTenta hoturare :

ArL I Se aproba bugetul local al comunei Brazi,judetul Prahova pe anul 2020 la venituri
totale in suma de 34.135,39 mii lei iar la cheltuieli in suma de 53"176.39 mii lei"
Art. 2 Veniturile prevazute la art. I in suma de 34.135,39 mii lei cuprind veniturile sectiunii
de functionare in suma de 18.346,39 mii lei plus veniturile sectiunii de dezvoltare in suma de
15.789,00

mii lei.

Art.

3

constituie astfel

Veniturile sectiunii de functionare ale bugetului comunei Brazi pe anul 2020

se

:

- venituri proprii, cu exceplia veniturilor din valorificarea unor bunuri
- subvenJii pentru finanfarea cheltuielilor curente 1,5 mii lei

32.594.9 mii lei.

- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanlarea cheltuielilor curente
1.515.10 mii lei
- vdrsdminte din sec{iunea de funcfionare pentru finan{area secliunii de dezvoltare a bugetului
local - 15.787,50 mii lei
-Donatii si sponsorizari 22,39 mii lei.
4 Veniturile sectiunii de dezvoltare ale bugetului local al eomunei l]razi pe anul
constituie astfel :
- Varsaminte din sectiunea de functionare 15.i\i ,50 mii lei
- Sume rezultate din valorificarea unor bunuri 1,5 mii lei

Art.

2021J se

Art. 5 Cheltuielile prevazute la art" I din prezenta hotarare in suma de 53.1'76,39 mii lei
cuprind cheltuieli sectiunii de functionare in suma de 18.346,39 mii lei si chr:ltuielile sectiunii de
dezvoltare in suma de 34.830 mii lei.
Art. 6 Cheltuielile sectiunii de functionare se prezinta astfel :
Cheltuieli de personal 5.912.5A rnii lei
Bunuri si servicii
6.903"29 mii lei
Fond de rezeNa
30 mii lei
Transferuri curente intre unitatile administratiei publice 900 mii lei
Asistenta sociala
1.006"60 rnii lei
Alte cheltuieli
3.594.00 mii lei
Art.

7

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare, se prezinta astfel
Cheltuieli de capital 34.830 mii lei

:

Art.8 Se aproba lista investitiilor care vor fi suportate din "Sume din excedentul
exercitiului bugetar, utilizate pentru sectiunea de dezvoltare". dupa cum urrneaza:
C*M zona de agrement si sport Brazii de Sus
15.000 mii lei
C*M construire rigole,podete puturi preluare ape pluviale 2"300 mii lei
Reparatii capitale cladire primarie Com Brazi
1.666 miii lei
Urmarire executie reparatii capitale primarie
75 mii lei

TOTAL

19.041

mii lei

Art. 9 Aproba la sursele de venituri proprii si subventii in anul 202() bugetul de r,enituri
sectiunea de functionare, suma de 957.70 mii lei, 587,70 mii lei pentru CluLbul Sporliv t-)razi si
370 mii lei pentru Caminul Cultural Brazi, iar la cheltuielile surselor de autofinantare 957 ,70 mii
lei, 587,70 mii lei pentru Clubul Sportiv Brazi si 370 mii lei pentru Caminul Clultural Brazi.
Art. 10 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
Brazi, judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din ,;adrul aparatului de
specialitate al primarului. iar hotararea va fi adusa la cunostinta publica si va fi comunicata. in
conditiile legii, prin grija secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

INITIATOR,
PRIMAR,
LeonaS Radu

PRIMARIA C:OMUNA BRAZI
Str. TEILOR Nr. 45, Jr.rdetul PRAIIOVA, RONIANIA
C.F : 28 45290, e-m ail : prim a r ia@pcb raz i, ro T el 02 4 4 I 4807 00
Nr. 14.722 din 10.06.2020
REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului
de venituri si cheltueili al comunei Brazi, judetul f'rahova pe zrnul2020
a Proiectului de hotarare

Prin adresa nr.39 din 10.06.2020, Clubul Sportiv Brazi a solicitat majorarea bugetului
Clubului Sportiv Brazi ca urmare a incasarii sumelor reprezentand indemnizatii aferente
suspendarii temporare a acontractelor de activitate sportive.

Potrivit prevederilor OUG nr. 3012020 pentru modificarea gi completarea unor acte
normative, precum gi pentru stabilirea unor m6suri in domeniul protecliei sociale in contextul
situaliei epidemiologice determinate de r[spAndirea coronavirusului SARS-C'.oY-2, art. XV. "-pe
perioada stSrii de urgenid instituite prin Decretul nr. 19512020 privind instituirea starii de urgenla
pe teritoriul Romdniei, pentru perioada suspendarii temporare a c,ontractului cle activitate sportiv[,
din ini{iativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2,
persoanele prevdzute Ia art. 67^1 alin. (1) lit. a) - c) din Legea educaliei fizice gi sporlului nr.
6912000, cu modificlrile gi completarile ulterioare. beneficiazii de o indemniza{ie de 75% din
drepturile in bani aferente contraprestajiei activiti{ii sporlive, dar nu mai mulrt de75o/o din c6qtigul
salarial mediu brut previzut de Legea bugetului asiguririlor sociale de stat pentru anul 2020 nr.
612020.lndemniza1ia se suportd din bugetul de stat".
Pentru punerea in aplicare a prevederilor legale, Ministrul Finantelc,r Publice a intocmit
adresa nr 47307 I 1A8.04.2020 modificand clasificatia bugetara.
Astfel, evidentierea sumelor primite in clasificatia veniturilor bugetare ale institutiilor
publice finantate din venituri proprii si subventii ,Clubul Sportiv Brazi , ma.ioreaza veniturile cu
suma de 4,70 mit lei la sursa 42.40.81 ,,Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii
temporare a contractului de activitate sportiva".
Plata drepturilor conform contractelor de activitate sportiva,va fi efeotuata de la capitolul
bugetar 67.10.05.01 articol bugetar 20.01 .30 Alte bunuri si servicii.
In aceste conditii ,Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sporti,,z Brazi se majoreaza
cu suma de 4,70 mii lei, 587,70 mii leipentru sursele de venituri si 587.70 mii lei pentru cheltuieli.
Bugetul de venituri si cheltuieli al Caminului Cultural Brazi, ramane nemorlificat, adica 370.00
mii lei"

Veniturile totale prevazute pentru institutiile publice finanatate din venituri proprii si
subventii este de 957.70 mii lei , iar cheltuielile totale sunt in suma de 957.7Ct mii lei.
Pentru Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Brazi, suma prevazuta la sursa de
venituri, 34.135,39 mii lei ramane nemodificata, iar suma prevazuta la cheltuieli" 53.176,39 mii
lei, ramane aceeasi aprobata in bugetul anterior.
Fata de cele mentionate anterior, se solicita Consiliului local al comunei Brazi adoptarea
Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi pe anul2020.
PRIMAR,
Radu LeonaS

