
ROMANIA
ruDETUL SUCEAVA

COMLINA BRE AZA
- CONSILIUL LOCAL -

HoTARARE

privind rectificarea bugetului local pe anul2017

CONSILIUL LOCAL AL COMLNEI B R E AZ A.
. JUDETUL SUCEAVA

Avdnd in vedere :

- Expunerea de motive la proiectul de hot[rdre prezentat de prirnarul comunei Breaza,
judetul Suceava;

- Raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar - contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comune i Br eaza, judetul Suceava;

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare
econornico- sociale, buget, finanle, administrarea domeniului public gi privat, agriculturi, come4,
proteclia mediului din cadrul Consiliului local al comunei Breaza,judeful Suceava;

- prevederile art. 79 aliniatul (2) din Legea finantelor publice locale nr. 27312006, cu
modificlrile gi complet[rile ulterioare ;

- prevederile Legii responsabilitdlii fiscal - bugetare nr. 6gl2OlO,republicat6, cu
modificlrile qi completirile ulterioare;

- prevederile art. 45 aliniatul (4) litera "b" din Ordonanla de urgen![ a Guvernului nr.
6312017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- HotdrArea nr. 8 din 10 martie 2077 privind aprobarea bugetului local pe arut12077 ;

- lin6nd cont de adresa nr. 12856 din 14.06.2017 ;i adresa m. 16498 din27.07.2017
emise de Consiliul judelean Suceava;

- adresa nr. SVG-STZ1L346 din 18.09.2017 emis[ de Administralia Judeleand a Finanlelor
Publice Suceava;

In temeiul prevederilor art.36 aliniatul(2) litera"b", aliniatul(4) litera"a", art.45 aliniatul(1)
gi aliniatul(2) litera"a" qi art. 115 aliniatul(1) litera"b" din Legea administraliei publice locale nr.
21512001, republicatd, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare :

CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI BREAZA,
ruDETUL SUCEAVA

Hotd,rdste:

Art. 1. Se aprob[ rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe anul 2017, conform
anexei, care face parte integrant[ la prezenta hot[rlre:

a). lapartea de venituri proprii tn sum[ de 930.288 lei;
b). se aprobi echilibrarea bugetului local pe anul 2017, in sumi de 1.680.5 82 lei;
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Art,2. Se aprobd cheltuielile totale rectificate la bugetul local pe anul 2017, conform
anexei, care face parte integrant[ la prezentahotirdre, tn sumd ae j.OtO.g70 lei, dup[ cum ur^ia,

a). suma de 2.323.738 lei la sectiunea de functionare;
b). suma de 287.132 lei la sectiunea de dezvoltare;

Art. 3- Se aprobd la capitolul 51.02. - administra{ie public6, la secliunea de dezvolrare,aliniatul 71.01.30 - alte active fixe, suma de 15.232 lei pentru actualizarca planului Urbanistic
General al comunei Breaza,judelul Suceava;

Art. 4. Se aprobd utilizatea excedentului bugetar, rezultat la lnc heierea exerciliului bugetar
anului fiscal 2016, 9i utilizarea excedenlului bugetar in anul fiscal 2017, in sumi de 50.000 lei, la
capitolul 84.02 - drumuri gi poduri - secliunea de dezvoltare, la aliniatul 71.01.30 - alte active fixe,
p?ntru obiectii.ul de investilie "POD PESTE nAUf MOLDOVA pE DRUMUL COMI_INAL
FAGHETEL, COMLINA BREAZA, ruDETUL SUCEAVA,,

Art. 5. Se aprob[ la capitolul 65.02.04.01 - inv6![mAnt la secliunea de funclionare, la
aliniatul 20.02 - reparalii curente, suma de g.000 lei pentru reparalii curente ;

Art. 6. Se aprobd la capitolul 65.02.50 - alte cheltuieli in domeniul invalimintului,
secliunea de funclionare, aliniatul 57.02.03 - tichete de cregd gi tichete sociale pentru gr[dini1d,
diminuarea sumei de 5.000 lei;

Art. 7. Se aprobi la capitolul 68.02.05.02 - asistenla sociald, la secliunea de funclionare
suma de 27.000 lei, din care ;

a). suma de 24.400 lei pentru plata asistenlilor personali ;b). suma de 2.600 lei pentru plata indemniza{iilor lunare persoanelor bolnave cu
handicap grav;

Art. 8. Se aprobi la capitolul 84.02 - drumuri gi poduri la secliunea de funclionare la
aliniatul 20.02 - reparalii curente, suma de 20.000 lei ;

Art. 9. Se aprobi virarea sumei de 0,26 lei, preluarea ca venit la bugetul local din
excedentul execuliei bugetare integral din venituri proprii rezultate la finele anului 2016 ;

Art. 10. Se aprob[ la capitolul 68.02.05.02 - asisten]i social[, secliunea de func]ionare
virarea sumei de 70 lei de la aliniatul 10.01.01 - salarii debazd, la aliniatul 10.03.03 - contributii
de asigur[ri sociale de slndtate ;

Art. 11- Primarul comunei Breaza,judeful Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce
la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri. -
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