
ROMANIA
ruDETUL SUCEAVA
COMTINA BRE AZA
. CONSILIUL LOCAL -

HOTARARE

privind aprobarea plalii pentru achitarea sumei de 400.000 lei, rezultat din

contractarea unui imprumut din venituri din privatnare. destinat finan![rii proiectului " Achizi{ie

buldoexcavator in vederea intrefinerii domeniului public in comuna Breaza, judeful

Suceava".-

CONSILUL LOCAL AL COMLINEI B R E AZ A, JUDETUL SUCEAVA

Av0nd in vedere:
- Expunerea de motive Ia proiectul de hotlrdre prezentat de primarul comunei Bteaza,

judelul Suceava ;

Raportul de specialitate la proiectul de hotirire prezentat de Compartimentul financiar -
contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Breaza,judeful Suceava;

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare

economico-social[, buget, finanfe, administrarea domeniului public 9i privat, urbanism Ei amenajarea

teritoriului , privattzare, agriculturf,, comert din Consiliului local al comunei Breaza,judelul Suceava;

- prevederile cap. IV din Legea finanfelor publice locale rc.27312006, cu modific5rile 9i

complet6rile ulterioare coroboratd cu prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 8/2018 pentru

reglementarea unor m[suri fiscal - bugetare
- prevederile Hot5rdrii nr. 5471 din 10 octombrie 2018 a Comisiei de Autorizare a

Imprumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanlelor Publice;

- Convenlia de Imprumut nr. 591.984 din 19.10.2018 a Ministerului Finanlelor Publice;

- Contractul de finanlare nr. C190074X200313503799 d:ri,17.09.2018 aferent proiectului

"Achizilie buldoexcavator in vederea intrefinerii domeniului public in comuna Breaza, judelul

Suceava"
In temeiul prevederilor art. 36 aliniatul (1) Ei aliniatul (2) litera "b", aliniatul (a) [tera "b",

art. 45 aliniatul (1) gi aliniatul (2) litera "b" Ei art. 115 aliniatul (1) litera 6'b" din Legea

adminisraliei publice locale ttr.2l5l200l, republicatd. cu modificirile gi complet[rile ulterioare :

Hotilrilgte:

Art. 1. Se aproba plata pentru achitarea sumei de 400.000 lei, rezultat din contractarea

unui imprumut din venituri din privatizare, destinat finanldrii proiectului "Achizi{ie buldoexcavator

in vederea intre{inerii domeniului public in comuna Breaztrjude{ul Suceava",
Art. 2. Primarul comunei Breaza,judeful Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la

indeplinire prevederile prezentei hotlr0ri.-

'de gedin16,

Ituau costeliuc
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Nr. 50


