
ROMAMA
JUDETUL SUCEAVA

COMLINA BRE AZA
- CONSILIUL LOCAL -

HoTAnARE

privind rectificarea bugetului local pe anul2018

CONSILM LOCAL AI COMTINEI B R E AZ A,
JTIDETUL SUCEAVA

Avdnd in vedere :

- Expunerea de motive la proiectul de hotardre prezenlal de primarul comunei Breaza, judetul
Suceava;

- Raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar - contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Breaza,judetul Suceava;

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico- sociale,
buget, finar(e, administrarea domeniului public Ai privat, agriculturd, comert, proteclia mediului din cadrul
Consiliului l.ocal al comunei Breaza,judelul Suceava;

- prevederile art. 19aliniatul(2) dinLegeafinantelorpublicelocalertr. 27312006,cumodificdrile
gi completdrile ulterioare ;

- prevederile Legii responsabilitetii fiscal - bugetare nr. 69l20l0,republicat[, cu modificdrile Si
completlrile, ulterioare;

- Hot5r6rea nr. 4 din 14.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul2018;
adresa nr. 417 dn 18.04.2018 emisd de Scoala Gimnaziald Breaza, comuna Breaza,judeful

Suceava; 
kL temeiul prevederilor art. 36aliniatul(2) htera"b",aliniatul(4) litera"a", art. 4saliniatul(l) gi

aliniatul (2) litera"a" gi art. 115 aliniatul(l) litera"b" din Legea administraliei publice locale rc.21512001,
republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare :

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI BREAZA,
JIIDETUL SUCEAVA

Hotdrdste:

Art. 1. Se aprobd rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pe anul 2018, conform anexei,
care face parte integrantd la pr ezenta hotdrlre:

a). la partea de venituri proprii in sumi de 795.100 lei;
b). se aprobd echilibrarea bugetului local pe anul 2018, in sumd de 2.467.725 lei;
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At't. 2. Se aprobi cheltuieliletotalerectificate la bugetul localpe anul 2018, conform anexei, care
face parte irLtegranta la prezenta hotf,r6re, in suml de 3.262.825 lei, dupl cum urmeaz5:

a). suma de 1.925.950 lei la sectiunea de functionare;
b). suma de 1.336.875 lei la sectiunea de dezvoltare;

Art. 3. Se aprobd la capitolul 65.02.04.01. - invilirn6nt secundar inferior secliunea de funclionare,
la aliniatul 20.01.30 - altebunuri gi servicii pentru intrelinere qi funclionare suma de l0.000lei;

Art. 4. Se aprob[ la capitolul 66..02.08 - servicii de s5n[tate public[, la secliunea de funclionare la
aliniatul 10.01.01 - salarii debazd., suma de 13.140 lei

Art. 5. Se aprob6 utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exerciliului bugetar anului
ftscal}}l7 ;i utilizarea excedentului bugetar in anul fiscal 2018 in sum[ de 40.940Iei, dupa cum urmeazd :

a). la capitolul 67.02.03.08 - centre pentru conservarea si promovarea culturii, la secliunea de
dezvohare, la aliniatul 71.01.30 - alte active fixe suma de 5.950 lei pentru Servicii de consultanfd in
managemeil.ul proiectului pentru obiectivul de investilie "Construire atelier mestegugdresc in comuna Breaza,
judelul Suceava" - proiect prin Mdsura M8/6B - Conservarea gi valorificarea patrimoniului natural, cultural pi
tradilional din teritoriu - Asocialia Grup de Acliune Local Bucovine de Munte;

b), la capitolul 70.02.50 - alte servicii in domeniul locuinfelor gi dezvoltlrii comunale, la secliunea
de dezvoltare la aliniatul 71.01.30 - alte active fixe suma de 24.990lei, reprezent0nd servicii de consultanld in
managemenl.ul proiectului pentru obiectiwl de investifie "Achizilie buldoexcavator in vederea intrefinerii
domeniului public in comuna Breaza,judelul Suceava" - proiect prin Mdsura M6l6B - Inbundtafirea condiliilor
de viald prir dezvoltarea infrastructurii ;i serviciilor de bazd local6" - Asociafia Grup de Acfiunea LocalS
Bucovina de Munte;

c). la subcapitolul 84.02.03.01 - drumuri gi poduri la secfiunea de dezvoltare la aliniatul 71.01.30 -
alte active fixe suma de 10.000 lei pentru proiectul "Amenajare alei pietonale in comuna Breaza,judelul
Suceava"

Art. 6. Primarul comunei Breaza, judelul Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotirAri.-
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