
 1 

 
ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV 
B-dul Eroilor nr. 8  Braşov  500007   Tel :  +40-268-416550 int.  141,216 sau 0268-410928 

www.brasovcity.ro  bugetpmb@brasovcity.ro 
 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ   
SERVICIUL BUGET-CFP                                                                                   Nr: 48754 / 10.05.2021 

                                                                                            
 

 
 

 
 

 
 
 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov                                                            
la data de 31 decembrie 2020 

 
 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.05.2021; 
Analizând Referatul de aprobare nr.48742/10.05.2021 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de 
inițiator;  
          Având în vedere prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;   
           În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.154 
alin.(1), alin.(2), art.196 alin.(1), lit.a) și art.243 alin.(1) lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrativ,           
 
 
                                  H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
       Art.1. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2020 în sumă de 
874.063.040 lei plan şi 742.565.212 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 1.101.000.840 lei 
plan şi 787.889.084 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate, astfel: 

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 613.881.780 lei plan şi 
620.710.836 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 613.881.780 lei plan şi 539.014.906 
lei plăţi. 

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 260.181.260 lei plan şi 121.854.376 
lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 487.119.060 lei plan şi 248.874.178 lei plăţi. 

                   (2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, 
titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr.1V, 1V-SF, 1V-SD pentru venituri şi anexele nr.1C, 
1C-SF, 1C-SD pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
      Art.2.  (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii la data de 31.12.2020 în sumă de 187.967.100 lei plan şi 158.496.544 lei încasări - pe partea 
de venituri şi în sumă de 206.805.710 lei plan şi 159.206.816 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate, 
astfel: 

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 152.072.160 lei plan şi 
128.598.333 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 158.921.740 lei plan şi 129.182.721 
lei plăţi. 

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 35.894.940 lei plan şi 29.898.211 
lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 47.883.970 plan şi 30.024.095 lei plăţi. 

                   (2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, 
articole şi alineate se regăseşte în anexele nr.2V, 2V-SF, 2V-SD pentru venituri şi anexele nr.2C, 2C-SF, 
2C-SD pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

REPARTIZAT LA COMISIILE   
CONSILIULUI  LOCAL NR.:  

……………………. 

AVIZAT  
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV 

ADRIANA  TRANDAFIR 

http://www.brasovcity.ro/
mailto:bugetpmb@brasovcity.ro


 2 

     
 

  Art.3.  (1) Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2020 
în sumă de 152.000 lei plan şi în sumă de 73.576 lei încasări pe partea de venituri şi în sumă de 152.000 
lei plan şi 71.655 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, astfel: 

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 152.000 lei plan şi 73.576 lei 
încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 152.000 lei plan şi 71.655 lei plăţi. 

                  (2) Detalierea bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în 
anexele nr. 3V, 3C. 
 
      Art.4  Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică, Serviciul Buget - CFP, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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