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ROMÂNIA

JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI

HOT ĂRÂREA Nr.98

Privitoare la : " Aprobarea rectificarii bugetului local al orasului
Brezoi pe anul 2015

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinara astăzi
29.10.2015, la care participă un nr. de 14 consilieri din totalul de 15 din câţi
este constituit,

Văzând că prin H.C.L. nr. 79/24.09.2015 domnul consilier local
Atanasescu Constantin fost ales preşedinte de şedinţă,

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de domnul Schell
Robert-primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisilor de specialitate,
precum şi raportul de specialitate nr.7617/29.10.2015, Întocmit de Serviciul
Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe, prin care se propune
aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Brezoi pe anul 2015, prin
alocarea de fonduri, comunicate prin adresa nr.2147 5312015 a Directiei
Generale a Finantelor Publice Regionale Valcea, pentru plata unor drepturi
salariale cadrelor didactice castigate prin hotarari judecatoresti in suma de 27
mii lei, pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar in suma
de 350 mii lei, pentru plata salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap in suma de 30 mii lei si repartizarea sumei de 153 mii lei defalcata din
TVA pentru echilibrarea bugetului local, suma ce va fi utilizata pentru achitarea
arieratelor inregistrate in contabilitate.

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de
secretarul orasului dat in considerarea situatiei de fapt relevata prin raportul de
specialitate mai sus mentionat. '

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006-privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare,



-;

În temeiul art.36 alin.(2) lit.l'b'', alin. (4) lit."a" şi art.45 din Legea nr.215/
2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un nr. de 14 voturi "pentru",

Adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE:

Art.l :Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Brezoi, pe anul
2015, care se stabileşte la venituri in suma totala de 18.431,39 mii lei, iar la
cheltuieli in suma totală de 18.431,39 mii lei.

Art.2:Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2015 reprezintă
limitele maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea limitelor de cheltuieli se
va face în condiţiile stabilite de lege.

Art.3 :Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.

ArtA: Prezenta hotărâre se va comunica astfel:
-Instituţiei Prefectului;
-Primarului oraşului Brezoi ;

Brezoi 29 octombrie, 2015
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