ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr.21.024 din 08.09.2021
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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 rectificarea 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.
Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei Brazi.

PRIMAR,
Leonaş RADU

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 45 din 06.09.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea 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. 19 alin.(2) si art.49 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
-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 administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Legii nr.69/2010, Legea responsabilitatii fiscal bugetare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Luand in considerare:
- Decizia nr.755 din 02.07.2021 a Directorului General al D.G.R.F.P.Ploieşti cu privire
la alocarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2022, 2023 si 2024;
- Contractul de finanțare nr.257 din data de 12.07.2021, încheiat între Agentia Fondului
pentru Mediu și Comuna Brazi, judetul Prahova;
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune
rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2021;
-raportul de specialitate al sefului serviciului financiar-contabil, prin care se propune
rectificarea 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 prevederilor art. 139 alin.(3) lit.a) si art. 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 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 31.372 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 32.722 mii lei.
Art. 2 Veniturile prevazute la art. 1 in suma de 31.372 mii lei cuprind veniturile sectiunii
de functionare in suma de 24.337 mii lei, plus veniturile sectiunii de dezvoltare in suma de
7.035 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 34.330,35 mii
lei
- subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente 1.036 mii lei
- subventii primite de la alte administratii 70 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 - 7.035 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 7.035 mii lei
- Sume rezultate din valorificarea unor bunuri 0 mii lei
Art. 5 Cheltuielile prevazute la art. 1 din prezenta hotarare in suma de 32.722 mii lei
cuprind cheltuielile sectiunii de functionare in suma de 24.337 mii lei si cheltuielile sectiunii
de dezvoltare in suma de 8.385 mii lei.
Art. 6 Cheltuielile.sectiunii de functionare se prezinta astfel :
- Cheltuieli de personal 6199 mii lei
- Bunuri si servicii 12.200mii lei
- Fond de rezerva 50 mii lei
- Transferuri curente intre unitatile administratiei publice 1100 mii lei
- Asistenta sociala
1194,50 mii lei
- Alte cheltuieli
3.597 mii lei
- Plati recuperate in anul curent
-3.50 mii lei
Art. 7 Cheltuielile sectiunii de dezvoltare se prezinta astfel :
- Cheltuieli de capital 8.385 mii lei
Art. 8 Aproba la sursele de venituri proprii si subventii in anul 2021 bugetul de venituri,
sectiunea de functionare, suma de 1.126 mii lei, din care 806 mii lei pentru Clubul Sportiv
Brazi si 320 mii lei pentru Caminul Cultural Brazi, iar la cheltuielile surselor de autofinantare
1.126 mii lei, 806 mii lei pentru Clubul Sportiv Brazi si 320 mii lei pentru Caminul Cultural
Brazi.
Art. 9 In vederea comasarii unitatilor de invatamant, se aproba novatia tuturor
contractelor de prestari servicii si utilitati, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a
unitatilor de invatamant, transferul datelor din executia de casa la data de 31.08.2021 si
emiterea ordinelor de plata privind disponibilitatile, efectuarea predarii - primirii activelor
(mijloace fixe, obiecte de inventar), creantelor si personalului.
Art.10 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.
.
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PRIMARIA COMUNA BRAZI
BRAZI
Str. TEILOR Nr. 45, Judetul PRAHOVA, ROMANIA
C.F: 2845290, e-mail:contabilitate@pcbrazi.ro Tel 0244/480700
Nr. 20.912 din 06.09.2021
REFERAT DE APROBARE
A PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE
VENITURI SI CHELTUEILI AL COMUNEI BRAZI PENTRU ANUL 2021
Potrivit Legii nr.15/2021, Legea Bugetului de stat pentru 2021, 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 31372 mii
lei,majorat cu 232 mii lei fata de de 31140 mii lei, prevazuti anterior din care pentru :
sectiunea de functionare 24337 diminuata cu 507 mii lei fata de 24844 mii lei
,aprobati anterior.
si secuinea de dezvolatare ,8385 mii lei,majorat cu 2089 mii lei fata de 6296 mii lei
aprobati anterior.
Prin Decizia,116/30.06.2021 a Consiliului Judetean Prahova si Decizia DGRFP
735/02.07.2021 au fost alocate sume pentru anii 2022,2023 si 2024.
Prin contractul nr 257/12.07.2021 incheiat intre Agentia Fondului pentru
Mediu si Comuna Brazi,a fost aprobata derularea programului,”Cresterea eficientei energetice
si a gestionarii inteligente a energiei pentru iluminatul public Brazi”,din care conform
graficului de executie pentru anul 2021 este aprobata suma de 544.10 mii lei.
La sursele proprii de venit au fost prevazute urmatoarele:
Nr
crt

Nume indicator

Cod
Indicator

1
2

Impozit pe venit
Cote defalcate din
imp pe venit
Alte impozite pe
venit
Impozite sit axe pe
proprietate
Sume defalcate
din TVA
Alte imp si taxe
generate de bunuri
si serv

03.02
04.02

3.
4.
5
6.

Prevedere Prevedere Diferenta
initiala
septembrie
2021
10
10
0
15602
15602
0

05.02

36.00

40

+4

07.02

10678

10218

-460

11.02

2970.65

2970.65

0

12.02

0

0

0

7.
8.
9
10.
11
12.
13
13

14
15

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

15.02

0

0

0

16.02

1071.00

905

-166

30.02

220,00

220

0

34.02

22,00

12

-10

35.02

208.35

208.35

0

36.02

110.00

150

+40

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

37.02

0

0

0

39.02

0

0

0

42.02
43.02

142
70

421
615

+279
545

31140
31372
232
Cheltuielile prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021,sunt
in suma de 32.722 mii lei, majorat cu 232 mii lei fata de suma aprobata anterior 32.490 mii
lei si excedentul anilor anteriori, 1350 mii lei.
INVESTITII EFECTUATE DIN SURSA DE FINANTARE EXCEDENT 1350 MII LEI
1. Reparatii capitale camin nefamilisti

1030 mii lei

2. C+m Centru social

150 mii lei

3. C+M extindere monitorizare video parc Brazi

100 mii lei

4. Extender monitorizare com Brazi

50 mii lei

5. Avize centru social

20 mii lei

La sursele de activitati finantate din subventii si venituri proprii se prevede un buget de
1126 mii lei din care Club Sportiv Brazi 806 mii lei (800 mii lei subventie si 6 mii lei, venituri
proprii), iar la Camin Cultural Brazi 320 mii lei (300 mii lei subventie si 20 mii lei venituri
proprii.
Fata de acestea situatie propun spre aprobare rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Comunei Brazi pe anul 2021.

PRIMAR,
Leonaş RADU

