
"ROMANIA

JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI

R O T Ă R Â REA Nr.20

Privitoare la : "Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pe anul 2016"

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi
25.02.2016, la care participă un nr. de 13 consilieri din totalul de 15 din câţi
este constituit,

Văzând că prin H.C.L. nr. 113/17.12.2015 domnul consilier local
Gherman Romulus fost ales preşedinte de şedinţă,

Luând în discuţie adresele expunerea de motive prezentată de domnul
Schell Robert-primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisilor de
specialitate, precum şi raportul de specialitate nr.1294/24.02.20 16, întocmit de
Serviciul buget, contabilitate, financiar, investiţii, venituri, taxe, prin care se
propune rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al orasului Brezoi pe
anul 2016, prin alocarea sumei de 34,20 mii lei defalcata din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea acordarii stimulentului educational, sub forma de
tichete sociale pentru gradini ta, alocate orasului Brezoi in baza Legii
nr.248/2015 si RG nr.36/2016.

Vazand adresele nr. VLG STZ-4451-2016 a Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Valcea, privind alocarea sumei de 34,20 mii lei defalcata din
taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea acordarii stimuleritului ...educational,
sub forma de tichete sociale pentru gradini ta, alocate orasului Brezoi in baza
Legii nr.248/2015 si RG nr.36/2016.

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de
secretarul orasului, dat in considerarea situatiei de fapt relevate din raportul de
specialitate.

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



În temeiul art.36 "alin.(2) lit."b", alin. (4) lit."a" şi artA5 din Legea nr.215/
2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un nr. de 13 voturi "pentru",

Adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE:

Art.l :Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
oraşului Brezoi, pe anul 2016, prin suplimentarea cu suma de 34,20 mii lei,
pentru finantarea acordarii stimulentului educational sub forma de tichete
sociale pentru gradinita, pe anul 2016, stabilind la venituri suma totala de
13.417,84 lei, iar la cheltuieli in suma totală de 13.417,84 mii lei.

Art.2 : Alocatiile bugetare pentru finantarea obiectivelor de investitii pe
anul 2016 sunt in suma de 1779,30 mii lei.

Art.3. Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si .subventii se
stabileste la Total venituri in suma de 4.785,50 lei, iar la Total cheltuieli suma
de 4.785,50 lei.

ArtA Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2016 reprezintă
limitele maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea limitelor de cheltuieli se
va face în condiţiile stabilite de lege.

Art.5: Primarul oraşului Brezoi şi Serviciul buget, contabilitate, financiar,
investiţii, venituri, taxe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului vor
urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4: Prezenta hotărâre se va comunica astfel:
-Instituţiei Prefectului;
-Primarului oraşului Brezoi ;

Brezoi 25 februarie, 2016

Presedinte de sedinta
Gherman Romulu
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