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COMLINA BRE AZA

. CONSILIUL LOCAL -

HoTARA RE

privind rttilizarea excedentului anual la bugetul local rezurtat la incheierea exerciliuluibugetar anului fiscar 2017 ;i utilizarea excedentului bugetar in fiscal 20rg._

CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI B R E AZA, TUDETUL SUCEAVA

Avdnd in vedere :

Suceava; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotdrAr e prezentatde primarul comunei Breaza,judeful

- Raportul de specialitate la proiectul de hotdrdre prezentat de compartimentul financiar -contabil din cadrul aparatului de specialitaie al primarului comunei Breaza;- Raportul de avizare la proiectul de hotarare a comisiei de specialitate pentru programe dedezvoltare economico - socialS, buget, finanle, administrarea. domeniului public ;i privat, protecfiamediului, agriculturS,-comer!, privatiiare, din cadrul corritirt,.ri tocal al comunei Breaza;- prevederile art' 58 aliniatul (1) d], ordonanla de urgenfa a Guvernulu i nr. 6312010 pentrumodificarea si completarea Legii nr. zll)zoo6 privind fi;;q"r; 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) litera "a" si art. 115 aliniatul (t) htera rrb'r/dirLegea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile gi compretdrile ulterioare:

Hotlriqte:

Art' 1' Se constatd un excedent anual al bugetului local la data de 30.12.2017 in surnd de477 '524'35 lei, reztiltat la incheierea exerciliului bugetai anului ftscal 2017, conform extrasului de contemis de Trezoreria C6mpulung _ Moldovenesc ;
Art' 2 ' Se aprobd utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exerciliului bugetaranului fiscal2077 9i utilizarea excedentului bugetar in alnur fiscal 201g, dupd cum urmeazd,:a)' suma de 161'000 lei, la cap. 51.02 - administra[ie publicr locald, secfiunea de dezvoltare,la aliniatul 7l'01'02 - magini, echipamente gi Ini.;loa.e-d-.--r.urrport, pentru achiziqie autoutilitardbasculantd 8 x 4;

b)' suma de 10'000 lei, la aliniatul 71.01.30 - alte active fixe, pentru reabilitare si modernizare"sistem supraveghere video" la sediul autoritatii administrali.i frull"" locale ;Art' 3' Primarul comunei Breaza,judeful Suceava,' prin aparatul de specialitate, va aduce laindeplinire prevederile prezentei hot5r6ri. _
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