ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
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 a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Legii nr.69/2010, Legea responsabilitatii fiscal bugetare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere ca SC Direxi Impex SRL a virat cu ordinul de plata 275/21.12.2021
suma de 5 mii lei conform contractului de sponsorizare, iar Directia de Sanatate Publica
Prahova a virat cheltuielile aferente lunii noiembrie pentru functionarea Centului de vaccinare
Brazi, majorand prevederea cu 40,89 mii lei;
Luand in considerare:
-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 recomanda
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 a Guvernului 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 32.635,50 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 33.985,50 mii lei.
Art. 2 Veniturile prevazute la art. 1 in suma de 32.635,50 mii lei cuprind veniturile
sectiunii de functionare in suma de 25.587,50 mii lei, plus veniturile sectiunii de dezvoltare in
suma de 7.048 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 28.123,11 mii lei
- subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente 822.mii lei
- subventii primite de la alte administratii 105 mii lei
-sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor
curente 3.439,89 mii lei
- vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a
bugetului local - 7.010 mii lei
- donatii si sponsorizari 107,50 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 7.010 mii lei
- Sume rezultate din valorificarea unor bunuri 3 mii lei
- Subventii primite de la alte administratii 35 mii lei
Art. 5 Cheltuielile prevazute la art. 1 din prezenta hotarare in suma de 33.985,50 mii lei
cuprind cheltuielile sectiunii de functionare in suma de 25.587,50 mii lei si cheltuielile sectiunii
de dezvoltare in suma de 8.398 mii lei.
Art. 6 Cheltuielile.sectiunii de functionare se prezinta astfel :
- Cheltuieli de personal 6.128 mii lei
- Bunuri si servicii 13.801,50mii lei
- Fond de rezerva 0 mii lei
- Transferuri curente intre unitatile administratiei publice 1.150 mii lei
- Asistenta sociala
1.194,50 mii lei
- Alte cheltuieli
3.317 mii lei
- Plati recuperate in anul curent
-3.50 mii lei
Art. 7 Cheltuielile sectiunii de dezvoltare se prezinta astfel :
- Cheltuieli de capital 8.398 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 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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