
ROMANIA
JI]DETUL SUCEAVA
COMTINA BRE AZA
. CONSILruL LOCAL -

HOTARA RE

privind ]utilizatea excedentului anual la bugetul local rezultat la incheierea exerciliului bugetaranului fiscal 2016 ;i utilizarea excedentuluibugetar in fiscar 2017.-

CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI B R E AZA, JUDETUL SUCEAVA

Avdnd in vedere :

- Expunerea de motive la proiectul de hotdrdr e prezentat de primarul comunei Breaza,judelulSuceava;

- Raportul de specialitate la proiectul de hotirdre prezentat de compartimentul financiar -contabil din cadrul aparatului de specialitaie al primarului comunei Breaza;- Raportul de avizate la proiectul de hotir6re a Comisiei de specialitate pentru programe dedezvoltare economico - socialr, buget, finanle, administrarea domeniului public si privat, protecliamediului, agriculturS, comert, privatizare, din cadrul Consiliului local al comunei Breaza;- prevederile art. 58 aliniatul (l) din ordonanfa de urgenld a Guvernului w.6312010 pentrumodificarea si completarea Legii w.27312006 privind finanlele publice locale, precum si pentru stabilireaunor mdsuri financiare;
In temeiul prevederilor art. 36 aliniatul (2) litera "b", aliniatul (4) litera ,,a,,, art.45 aliniatul (l ) sialiniatul (2) liteta "a" si art. ll5 aliniatul (l) litera "b" din tegea administrafiei publice locale nr.215/2001, republicatd, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare :

Hotdrilqte:

Art. 1. Se constatS un excedent anual al bugetului local la data de 30.12.2016 in sumi de382'572,92 tei, rezultat la incheierea exerciliului bugetar anului fiscal 2076, conform extrasului de cont
emis de Trezoreria Cdmpulung - Moldovenesc ;

Art' 2 ' Se aprobd utilizarea excedentului bugetar reztltat la incheierea exerciliului bugetaranului fiscal 2016 qi utilizarea excedentului bugetar il anul fiscal 2017, in sumd de 30.500 lei, lacapitolul 84.02 - drumuri gi poduri - secliunea de dezvoltare, la aliniatul 71.01.30 - pentru investiliipublice, dupd cum urmeazd,..
a)' suma de 20.000 lei, pentru obiectiwl de investilie "Modernizare drum comunal p6r6ul

Brezii, comuna Bteaza,judeful Suceava", in cadrul Programului Nafional de Dezvoltare Locald, conform
O'U'G' nr' 2812013, acttahzat prin O.U.G. ttr. 612017 - servicii de consultanfd pentru accesarea fondurilor
nerambursabile;

b)' suma de 10.500 lei, pentru obiectiwl de investilie "Modernizarea drumurilor comunale
Pdrdul Negrii si Breaza in lungime de 4,5 km, din comuna Breaza,judeful SuceavaArt' 3' Primarul comunei Breaza,judeful Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri. -
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