ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Brazi,
judetul Prahova pe anul 2021, a deficitului sectiunii de dezvoltare
Avand in vedere prevederile:
-art. 58 alin.(1) lit.c), art. 70 si art. 80 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 39 alin. (1) lit.c) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinului nr.1536/2021 din 15 decembrie 2021 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2021;
Luand in considerare:
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune acoperirea
definitiva din excedentul bugetului local al comunei Brazi pe anul 2021, a deficitului sectiunii de
dezvoltare;
-raportul de specialitate al sefului serviciului financiar-contabil, prin care se propune acoperirea
definitiva din excedentul bugetului local al comunei Brazi pe anul 2021, a deficitului sectiunii de
dezvoltare;
-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 acoperirea definiva din excedentul bugetului local al comunei Brazi, judetul
Prahova din anii precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021, in suma de 93.439,26 lei,
potrivit prevederilor art.58 alin.(1) lit.c) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2 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 va fi comunicata, in conditiile legii, persoanelor si autoritatilor interesate prin grija
secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ionuţ BREZEANU
CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al comunei Brazi,
Georgeta ENESCU
Brazi, 6 ianuarie 2022.
Nr.1.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMAR
Nr.7015 din 03.01.2022

REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotarare privind acoperirea definitiva
din excedentul bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2021,
a deficitului sectiunii de dezvoltare

In baza Normelor de inchidere a exercitiului financiar 1536/2021, inchiderea definitiva a
exercitiului bugetar 2021 se efectueaza dupa emiterea Hotararii Consililui Local.
Veniturile sectiunii de dezvoltare se compun din:
Varsaminte din sctiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare in suma
Venituri din valorificari de bunuri
Total venituri sectiune de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare:
Capitolul 51.02 Autoritati publice
Capitolul 54.02 Alte serv publice generale
Capitolul 61.02 Ordine publica
Capitolul 65.02 Invatamant
Capitolul 66.02 Sanatate
Capitolul 67.02 Cultura
Capitolul 68.02 Asistenta sociala
Capitolul 70.02 Locuinte Servicii Publice si Dezvoltare
Capitolul 74.02 Protectia Mediului
Capitolul 84.02 Transporturi
Total Cheltuieli sectiune de dezvoltare
Deficitul sectiunii de dezvoltare

2.927.126,91
2.091,10
2.929.218,01

76.581,61

330.315,42

605.533.34
620.952,26
1.315.610,50
9745,98
63.918,16
3.022.657,27
93.439,26

Suma necesara pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare este de
93.439,26 lei .

PRIMAR,
Radu Leonaş

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr. 7071 din 03.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local
al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2021, a deficitului sectiunii de dezvoltare
Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe
cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a) din lege, a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din
bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul
financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma
aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare,
după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Prin Ordinul nr. 1536/2021 din 15 decembrie 2021 al ministrului finantelor publice, au fost
aprobate Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2021. Astfel, inchiderea
definitiva a exercitiului bugetar al anului 2021 se efectueaza dupa emiterea hotararii consiliului local de
acoperire definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si/sau de dezvoltare,
dupa caz, pana la data de 7 ianuarie 2021, inclusiv.

Veniturile sectiunii de dezvoltare se compun din:
Varsaminte din sctiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare in suma
Venituri din valorificari de bunuri
Total venituri sectiune de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare:
Capitolul 51.02 Autoritati publice
Capitolul 54.02 Alte serv publice generale
Capitolul 61.02 Ordine publica
Capitolul 65.02 Invatamant
Capitolul 66.02 Sanatate
Capitolul 67.02 Cultura
Capitolul 68.02 Asistenta sociala
Capitolul 70.02 Locuinte Servicii Publice si Dezvoltare
Capitolul 74.02 Protectia Mediului
Capitolul 84.02 Transporturi
Total Cheltuieli sectiune de dezvoltare
Deficitul sectiunii de dezvoltare

2.927.126,91
2.091,10
2.929.218,01
76.581,61

330.315,42

605.533.34
620.952,26
1.315.610,50
9745,98
63.918,16
3.022.657,27
93.439,26

Suma necesara pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare este de
93.439,26 lei .
Fata de aceasta situatie se impune adoptarea Proiectului de hotarare privind acoperirea definitiva
din excedentul bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2021, a deficitului sectiunii de
dezvoltare, intrucat indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate.

Sef serviciu financiar-contabil,
Elena Rada

