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In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala, republicata, Primarul comunei Brazi, judetul Prahova aduce la cunostinta publica
faptul ca a initiat
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova
pe anul 2021,
care urmează a fi supus spre dezbatere şi 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 proiectul de hotarare initiat, pana la data de 19 aprilie 2021, la
secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei Brazi.

PRIMAR,
Leonaş RADU

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
Nr.32 din 07.04.2021
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului local al comunei Brazi,
judetul Prahova pe anul 2021
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr.15/2021 din 09.03.2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021;
- art. 5, art.19 alin.(1) lit.a), art. 20 alin.(1) lit.a), art. 25 si art. 26 din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr.69/2010, Legea responsabilitatii fiscal bugetare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.a), din Ordonanta de urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare:
- Decizia nr.373 din 06.04.2021 a Directorului General al D.G.R.F.P.Ploieşti cu privire
la alocarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA.
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune aprobarea
bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2021;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotarare privind
aprobarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2021;

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.a) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare :
Art. 1 Se aproba bugetul local al comunei Brazi pe anul 2021 la venituri totale in suma
de 31.070 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 32.420 mii lei.
Art. 2 Veniturile prevazute la art. 1 in suma de 31.070 mii lei cuprind veniturile sectiunii
de functionare in suma de 24.774 mii lei, plus veniturile sectiunii de dezvoltare in suma de
6.296 mii lei.
Art. 3 Veniturile sectiunii de functionare ale bugetului comunei Brazi pe anul 2021 se
constituie astfel :
- venituri proprii, cu excepţia veniturilor din valorificarea unor bunuri 27.957.35 mii
lei
- subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente 142 mii lei
-sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor
curente 2.970.65 mii lei
- vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a
bugetului local - 6.296 mii lei
Art. 4 Veniturile sectiunii de dezvoltare ale bugetului local al comunei Brazi pe anul
2021 se constituie astfel :
- Varsaminte din sectiunea de functionare 6.296 mii lei
- Sume rezultate din valorificarea unor bunuri 0 mii lei

Art. 5 Cheltuielile prevazute la art. 1 din prezenta hotarare in suma de 32.420 mii lei
cuprind cheltuielile sectiunii de functionare in suma de 24.774 mii lei si cheltuielile sectiunii
de dezvoltare in suma de 7.646 mii lei.
Art. 6 Cheltuielile.sectiunii de functionare se prezinta astfel :
- Cheltuieli de personal 5.904 mii lei
- Bunuri si servicii 12.997mii lei
- Fond de rezerva 50 mii lei
- Transferuri curente intre unitatile administratiei publice 950 mii lei
- Asistenta sociala
1.276.5 mii lei
- Alte cheltuieli
3.597 mii lei
- Plati recuperate in anul curent
-0.50 mii lei
Art. 7 Cheltuielile sectiunii de dezvoltare se prezinta astfel :
- Cheltuieli de capital 7.646 mii lei
Art.8 Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli
pe capitole, titluri, articole de cheltuieli şi subcapitole pe anul 2021 şi estimări pentru anii 20222024, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9 Aproba la sursele de venituri proprii si subventii in anul 2021 bugetul de venituri,
sectiunea de functionare, suma de 976 mii lei, din care 706 mii lei pentru Clubul Sportiv Brazi
si 270 mii lei pentru Caminul Cultural Brazi, iar la cheltuielile surselor de autofinantare 976
mii lei, 706 mii lei pentru Clubul Sportiv Brazi si 270 mii lei pentru Caminul Cultural Brazi.
Art. 10 Se aproba lista obiectivelor de investitii finantate din bugetul de dezvoltare pe
anul 2021, in suma de 7.646 mii lei (6.296 mii lei din varsamite din bugetul local, 1.350 mii
lei din excedentul anului 2020), conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 11 Se aproba lista obiectivelor de investitii finantate in anul 2021 din excedentul
exercitiului bugetar al anului 2020, in suma de 1.350 mii lei , conform Anexei nr. 3 care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 12 Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar precum şi nivelul maxim
al cheltuielilor de personal pe capitole de cheltuieli şi unităţi subordonate pe anul 2021,
conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art. 13 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei
Brazi, judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, iar hotararea se aduce la cunostinta publica si se comunica, in
conditiile legii, persoanelor si autoritatilor interesate prin grija secretarului general al unitatii
administrativ-teritoriale.
.
INITIATOR,
PRIMAR,
Leonaş RADU

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMAR
Nr.13.061 din 07.04.2021
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueili
al Comunei Brazi pentru anul 2021
Avand in vedere Legea 15/2021 Legea Bugetului de stat pentru 2021,in conformitate cu
legislatia in vigoare,Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Brazi,se compune din sectiunea de
functionare si sectiunea de dezvoltare,atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli.
Bugetul total prevazut pentru anul 2021 la partea de venituri este de 30600 mii lei,din care
pentru : sectiunea de functionare si 24944 mii lei si sectiunea de dezvolatare 5656 mii lei.
pentru cheltuieli.
Bugetul pentru sectiunea de functionare,este prevazuta in suma de 24944 mii lei iar sectiunea
de dezvoltare 7006 mii lei.
In cadrul sectiunii de dezvoltare este prevazuta a se cheltui suma de 1350 mii lei,excedentul
anului 2020.
Conform Legii 15/2021 Legea bugetului de stat sumele defalcate din TVA sunt destinate:
a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli
b) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor
lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările
ulterioare;( în proporţie de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de
beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.)
c) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru
beneficiarii de ajutor social,
d) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor aflate în subordinea consiliilor
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului
Bucureşti;
e) finanţării cheltuielilor creşelor;
f) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv
pentru: sistemul de protecţie a copilului,
g) finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
h) finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă,
potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017,
i) finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor;
j) finanţării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, potrivit prevederilor art. 82 şi 105 din Legea nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare.
Impozitul pe venit incasat de unitatile administrative teritoriale va fi repartizat ,conform legii
15/2021 astfel:
a) 15% la bugetul local al judeţului;
b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară
activitatea plătitorii de impozit pe venit;
c) 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean;

d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor
publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru finanţarea instituţiilor publice de
spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativeteritoriale din judeţe, respectiv teatre .
Sumele vor fi repartizate prin Decizia directorului directiei de finanate si va fi actualizat in
functie de sumele repartizate.Proiectia propunerii de buget, a fost efectuata avandu-se in vedere
prevederile anului precedent.
La sursele proprii de venit au fost prevazute urmatoarele:

Nr crt

Nume indicator

Cod
Indicator
03.02
04.02
05.02
07.02

Prevedere
initiala 2021
0
0
36.00
9472.00

1
2
3.
4.

Impozit pe venit
Cote defalcate din imp pe venit
Alte impozite pe venit
Impozite sit axe pe proprietate

5
6.

Sume defalcate din TVA
Alte imp si taxe generate de
bunuri si serv

11.02
12.02

0

7.
8.
9
10.
11
12.

Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor
Alte venituri din proprietate
Venituri din taxe administrative
Venituri din amenzi
Diverse venituri

15.02
16.02
30.02
34.02
35.02
36.02

1021.00
220,00
22,00
208.00
51.00

13
13
14
15

Donatii si sponsorizari
Venituri din valorificari de bunuri
Subventii
Subventii de la alte institutii

37.02
39.02
42.02
43.02

0
0
1590.00
68.00

Pentru functionarea Centrului de vaccinare Brazi,conform legistatiei in vigoare a fost prevazuta
suma de 1590 mii lei,pentru plata drepturilor salariale si cheltuielilor de functionare.
Cheltuielile prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021,sunt in suma de
31.950 mii lei,fiind reprezentate de cheltuielile bugetului 2021, 30600 mii lei si excedentul anilor
anteriori,1350 mii lei.
Sectiunea de functionare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de_24.944 mii lei_repartizata astfel:
1.Autoritati executive: 4925 mii lei
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana) 2470,00 mii lei.
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente,
piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si
pregatire profesionala) 2425 mii lei
Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor) 30.00 mii lei.
2.Alte servicii publice generale( Fond rezerva,Evidenta Persoanelor,Situatii de urgenta)
751.00 mii lei.
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,tichete de vacanta,indemnizatie de hrana) 253,00 mii
lei lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze, apa, reparatii curente,
fonduri pentru situati de urgenta, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 445 mii lei

Fond de rezerva bugetara 50 ,00 mii lei
Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor)

3.00 mii lei.

3 Politie Locala- 1276,00 mii lei
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana) 941,00 mii lei lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente,
piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii
si pregatire profesionala 320.00 mii lei
Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor) 15.00 mii lei.
4.Invatamant 3085 mii lei
Cheltuieli de personal (plata transport cadre didactice) 70,00 mii lei lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii,
piese de schimb, prestati servicii+mentenanta ) 2420 mii lei
Asistenta sociala (cerinte copii cu nevoi special+ tichete de gradinita) 65.00 mii lei
Alte Cheltuieli(burse) 300.00 mii lei..
Primaria Brazi 80 mii lei(tichete gradinita)
A fost alocata suma de 190 mii lei,pentru a organiza activitati extrascolare (tabara scolara )
pentru elevii Comunie Brazi,in conditiile in care situatia epidemiologina permite.
5. Sanatate 1655 .00 mii lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii (furniture de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii,
piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 1655.00 mii lei.Au fost prevazute cheltuielile necesare
functionarii centrului de vaccinare Brazi.
6. Cultura receere si religie 3894 mii lei
Cheltuieli de personal ( post bibliotecar) 72 mii lei lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou,energie electrica,gaze, apa, reparatii curente
prestari servicii + mentenanta,reparatii curente,administrare parcuri,ingrijire spatii verzi) 2046.00 mii
lei
Transferuri institutii publice(Camin Cultural si Club Sportiv) 700 mii lei
Club Sportiv Brazi 450 mii lei
Camin Cultural Brazi 250 mii lei
Alte chetuieli – 1076 ,00 mii lei,
Sustinerea cultelor 1000 mii lei
Contributii pentru plata salariilor personalului neclerical 50 mii lei
Sume pentru premiere “ Ziua comunei”
25 mii lei
7. Asistenta sociala 5485 mii lei.
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana ) 2095.00mii lei .
Asistenta sociala 1130 mii lei.
Indemnizatii persoane cu handicap 1000 mii lei
Ajutor incalzire beneficiari Venit Minim garantat 30 mii
Ajutoare de urgenta 100.00 mii lei
Alte chetuieli – 2150 mii lei,
Plata contributii fond handicapati 50 mii lei
Sprijin casatorii +nou nascuti 300 mii lei
Sprijin femei insarcinate100 mii lei
Sprijin fertilizare 40 mii lei
Sprijin educatie 400.00 mii lei
Sprijin persoane cu handicap 1000 mii lei
Sprijin veterani 300 mii lei
8. Locuinte,Servicii si dezvoltare publica( Alimentare cu apa,Alimentare cu gaze,Iluminat
public,intretinere patrimoniu comuna) 2600mii lei
Din care:
Energie electrica locuinte sociale(suma de recupereaza de la chiriasi) 80 mii lei
Alimentare cu apa 100 mii lei
Iluminat stradal
250 mii lei

Intretinere iluminat stradal 300 mii lei
Cheltuieli retea gaze 50 mii lei
Intabulari,reparcelari,dezapezire,asistenta tehnica diriginte santier,mentenanta sistem
monitorizare video,decolmatare
1820 mii lei.
9. Protectia mediului(Salubritate si Colectare deseuri) 270 mii lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii( iluminat si forta motrica,taxa fond de mediu) 270mii lei.
10. Agricultura,Sivicultura 50 mii lei
Suma a fost alocata in vederea incheierii unui contract referitor la supravegherea domeniului
forestier din satul Stejaru.
11 Transporturi (Protectia drumurilor,transporturi) 1128 mii lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii(prestati servicii+mentenanta,reparatii drumuri,intretinere statii
autobuz) 1128 mii lei
Sectiunea de dezvoltare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de___7.006 mii lei__,si este
repartizata pentru urmatoarele cheltuieli de investitii:
Lucrari in continuare
1. C+M extendere iluminat public (DRUM BATESTI)contract in derulare
9 mii lei
2. Reparatii capitale camin nefamilisti (contract in derulare)
117 mii lei
Suma pentru pentru investitii noi
3991 mii lei
3. Reamenajare locuri de joaca Gr si Sc Batesti
150 mii lei
4. Amenajare peisagisticaDj 101G
250 mii lei
5. Amenajare peisagisticaDj 140
200 mii lei
6. C+M CENTRU SOCIAL
300 mii lei
7. C+M EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC et III
591 mii lei
8. C+M Gaze Stejaru
1500 mii lei
9. C+M STATII POMPE CANALIZARE BATESTI+STUDII
1000 mii lei
Alte cheltuieli de investitii:
2889mii lei
10 Centrala termica(primarie)
30 mii lei
11. Centrala termica(dispensar)
25 mii lei
12. Imprejmuire zona impadurita Brazi
250 mii lei
13. Reactualizare PT Conac Nicolau
200 mii lei
14 Sf Centru de sanatate zona Agement si sport Brazi
200 mii lei
15. AVIZE+ DOCUMENTATII CENTRU SOCIAL
20 mii lei
16. REPARATII CAPITALE CAMIN NEFAMILISTI COLONIA BRAZI 913 mii lei
17. STUDIU LUMINOTEHNIC
16 mii lei
18. STUDIU DALI ILUMINAT
35 mii lei
19. SF CONSTRUIRE CARTIER DE LOCUINTE
170 mii lei
20. REACTUALIZARE PUG
470 mii lei
21 SF EXTiNDERE RETEA APA COM BRAZI
170 mii lei
22. REACTUALIZARE PT +STUDII+AVIZE GAZE STEJARU 20 mii lei
23. PLAN INTEGRAT CALITATEA AERULUI
25 mii lei
24 URMARIRE EXECUTIE POMPE BATESTI
15 mii lei
25 PT +DALI POD STEJARU
170 mii lei
26. REPARATII CAPITALE STATII AUTOBUZ
160 mii lei
INVESTITII –SURSA DE FINANATARE EXCEDENT
1350 MII LEI
Reparatii capitale camin nefamilisti
1030 mii lei
C+m Centru social
300 mii lei
Avize centru social
20 mii lei
Fata de acestea situatie propun spre aprobare Bugetul local al Comunei Brazi pe anul 2021.

Primar,
RADU LEONAS,

