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

HOTARARE
privind rectificarea b ugetul ui local
al comunei Brazi, judetul Prshova pe anul 2020

2020;

Avand in vedere prevederile:
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5012020 privind rectificarea bugetului
de stat pe anul

- art' 19 alin.(2) din Legea
completarile ulterioare;

nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

-art.87 alin.(3) si alin.(5), art.88 si art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b) si
alin.(4) lit.a) din
ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul adniiriistratir, cu modificarile
si
completari le ulterioare;
-art.XV alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3i012020 pentru modificarea qi
completarea unor acte normative, precum gi pentru stabilirea unor mbsuri in
domeniul protecliei
sociale in contextul situa{iei epidemiologice determinate de rSsp6ndirea coronavirusului
SARS-CoV-2,
cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgen{d a Gu.,remului
nr. 3212020;
Luand in considerare:
-Nota Ministrului de finante nr.47307112020 referitoare la modificarea clasificatiei
indicatorilor privind fi nantele publ ice;
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care
se propune rectificarea
bugetului local al comunei Brazi,judetul prahova pe anul2020;
-raportul de specialitate al sefului serviciului financiar-contabil, prin care
se propune
rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul prahova pe anul2020;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local
--' Brazi:
----':
-avizul secretarului general al comunei Brazi,iudetul prahova; -in temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.a) si art. tg6 alin.(t) lit. a) din ordonanta de
urgenta nr'57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si compietarile ulterioare,

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare :

Art' I Se aproba bugetul local al comunei Brazi,judetul Prairova pe anul 2020 la venituri
totale in suma de 34.135,39 mii lei iar la cheltuieli in suma de 53.176,3g
miiiei.
Art' 2 Veniturile prevazute la art. I in suma de 34.135,3g mii lei cuprind veniturile sectrunii

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 Veniturile sectiunii de functionare ale bugetului cornunei Brazi pe anul 202()
se
constituie astfel :
- venituri proprii, cu excep{ia veniturilor din valorificarea unor bunuri
- subvenlii pentru finanlarea cheltuielilor curente 1,5 mii lei
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru linanlarea
cheltuielilor curente
1.515,10 mii lei
- vdrsdminte din
de funcfionare pentru finanlarea sec{iunii de dezvoltare a bugetului
local - 15.787,50 mii -secfiunea
lei
-Donatii si sponsorizari22,3g mii lei.
Art. 4 Veniturile sectiunii de dezvoltare ale bugetului local al comunei Brazi pe
anul 2020 se
constituie astfel :
- varsaminte din sectiunea de functionare 15.7g7,50 mii rei
- Sume rezultate din valorificarea unor bunuri 1,5 mii lei

Art 5 Cheltuielile prevazute la art. 1 din prezenta hotarare in suma de 53.176,39
mii lei
cuprind cheltuieli sectiunii de functionare in suma de 18.346,39
mii lei si cheltuielile sectiunii de
dezvoltare in suma de 34.830 mii lei.
Art. 6 cheltuielile sectiunii de functionare se prezinta astfel :
Cheltuieli de personal 5.912,50 mii tei
Bunuri si servicii
6.903.29 mii lei
Fond de rczerya
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 cheltuierire sectiunii de dezvoltare,

se prezintaastfer

Cheltuieli de capital 34.g30 mii lei

:

Art'g Se aproba lista investitiilor care vor fi suportate ,lin ,,Sume din
excedentul
exercitiului bugetar, utilizate pentru sectiunea de dezvolta.",i
drpu cum urmeaza:
C+M zona de agrement si sport Braziide Sus
l:j.000 mii lei
c+M construire rigore,podete puturi preruare ape pruviare 11.300
mii lei
Reparatii capitale cladire primarie Com Brazi
1.666 mii lei
Urmarire executie reparatii capitale primarie
75 mii lei
TOTAL

19.041mii lei

Art' 9 Aproba la sursele de venituri proprii si subventii in anul 2o2o
bugetul de venituri
sectiunea de functionare' suma de 957,70 mii lel,
587,70 mii lei pentru clubul Sportiv Brazi si
370 mii lei pentru Caminul Cultural Brazi, iar la cheltuielile
surselor de autofinantare 957,70 mii
Lei,587,70 mii leipentru clubul Sportiv Brazi si 370
mii lei pentru caminul cultural Bruzi.

Art' 10 Prevederile prezentei hotarari vor fi dusc la indeplinire J" p.i-u*l
comunei
Btazi,judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in
domerriu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, iar hotaiarea va fi adusa
la cunostinta puiblica si va fi comunicata, in
conditiile legii, prin grija secretarului general al unitatii
administratirz-teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ciprian - Daniel GHEORGHE

CON,.TRASEMNEAZA,
Secretarul lTeneral al comunei Brazi,
Georgeta ENESCU

Brazi, 23 iunie 2020,
Nr.21.

PRIMARIA COI{UNA BRAZI
Str. TEILOR Nr. 45, Judetul PRAHOVA, ROMANIA
c.F z 2845290, e-m ail : prim a ria@)pcb raz i. ro T er 02 4 4 / 4g0700
Nr. 14.722 din 10.06.2020

aproiectur,,.TflLY;ilf,T.t":f#.eabugeturui
de

venituri si cheltueili al comunei Brazi, judetul prahovi pe anul 2020

Prin adresa nr.39 din 10.06.2020, Clubul Sportiv Brazi a solicitat
majorarea bugetului
a incasarii sumelor reprezerntand indemnizatii aferente
suspendarii temporare a acontractelor de activitate sportive.
Potrivit prevederilor oUG nr. 3012020 plntru modificarea gi
completarea unor acte
normative, precum gi pentru stabilirea unor m[suri in domeniul
protecliei sociale in contextul
situaliei epidemiologice determinate de rispdndirea coronavirusulrl
san-s-cov-2, arr. XV, ,,,.pe
perioada stirii de urgen(d instituite prin Decretul nr.
I 9512020 privind instituirea stdrii de urgenli
pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspenddrii
temporare a contractului de activitate sportivd,
din ini(iativa structurii sportive, .a ,rru.e a efecteloi produse
de coronavirusul SARS-cov-2,
persoanele prevdzute la art.67ol alin' (l) lit. a) c) din Legea educafiei fizice gi sportului nr.
6912000, cu modificlrile gi completdrile ulterioare, beneficiazi
de o indemnizalie de 75yo din
drepturile in bani aferente contraprestaliei activitltii sportive,
dar nu mai mult de 75o/odin caqtigul
salarial mediu brut prevdzut de Legea bugetului asigirarilor
sociale de stat pentru anul 2020 nr.
6/2020.lndemnizafia se suportd din bugetul de stat,,.
Pentru punerea. in aplicare a prevederilor legale, Ministrul
Irinantelor publice a intocmit
adresa nr 47307 1 l0B.o4.2o2o modifiiand clasificatii
bugetara.
Astfel, evidentierea sumelor primite in clasificitia veniturilor
bugetare ale institutiilor
publice finantate din.venituri proprii si subventii
,Clubul Sportiv Brazi , *:ajore,azaveniturile cu
suma de 4,70 mii lei la sursa 42.40.81
,,S.ume alocate p"niru indernnizatii af-erente suspenclarii
temporare a contractului de activitate sportiva,,.
Plata drepturilor conform contractel^or
!e activitate sportiva,rza fi efectuata 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
Sportiv Brazi se majoreaza
cu suma de 4,70 mii lei,587,70 mii leipentru sursele
de venituri si 587.7b mii lei
fentru cheltuieli.
Bugetul de venituri si cheltuieli al caminului cultural Brazi,
ramane nemodificat, adica 370.00
mii lei.
Veniturile tol4: prevazute pentru institutiile publice finanatate
din venituri proprli si
subventii este de 957.70 mii lei , iar cheltuielile totale zunt
in suma d,s g57.7omii lei.
. Pentru Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Brazi, suma prevazuta la sursa de
venituri, 34j35,39 mii lei ramane nemodificata, iar suma prevazuta
lacheltuieli, 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.

Clubului Sportiv Brazi ca urrnare

)

PRIMAR,
Radu LEONA$

