
ROMANIA
JIIDETUL SUCEAVA
COMTINA BRE AZA

- CONSILIUL LOCAL .

HoTAnARE

privind ttilizarea excedentului anual la bugetul local rezultat la incheierea exerciliuluibugetar anului fiscal 2017 gi utilizarea excedentului'bugeiar in fiscal 2olg._

CONSILIUL LOCAL AL COMLNEI B R E AZA, JIIDETTIL SUCEAVA

AvAnd in vedere :

- Expunerea de motive la proiectul de hotar6re prezentat de primarul comunei Breaza,judeful
Suceavia;

- Raportul de specialitate la proiectul de hotdr6re prezentat de compartimentul financiar -contabil din cadrul aparatului de specialitaie al primarului comunei Breaza;- Raportul de avizare la proiectul de hotdr6re a Comisiei de specialitate pentru programe dedezvoltare economico - sociald, buget, finante, administrarea_ domeniului public gi privat, protec{iamediulu'i, agriculturd, comert, privatuare, din cadrul Consiliului local al comunei Breaza;- prevederile art. 58 aliniatul (1) 
-d1" 

Ordonanla de urgenfa a Guvernulu i nr. 6312010 pentrumodificarea si completarea Legii ff.273l2ao6privind finanlele p,rbli". locale, pr"** si pentru stabilireaunor mS.suri financiare;
- linand cont de Hot[rArea nr. 3 din 14.02.2018 privind utilizarea excedentului anual albugetulrri local rezultat la iacheierea exerciliului bugetar anului fiscal 2017 si utrlizareaexcedentuluibugetar in anul fiscal 201 8;

(4) litera "a", art-.45 aliniatul (1)
administraliei publice locale nr.

Hotdrdste:

ln temeiul prevederilor art.36 aliniatul (2) litera "b',, aliniatul
si aliniatul (2) litera "a" si art. 1r5 aliniatul (tj iitera "b', din Legea
215/2001, republicat[, cu modificirile qi completirile urterioare :

Art' I ' Se aprobd' utiTizatea excedentului bugetar reztltat la incheierea exerciliului bugetaranuiui fi:;cal2jl7 9i utilizarea excedentului bugetar in iur fiscal 201g, dupd cum urmeazd.:a)' suma de 50.000 lei, la capitolul 67.02 - culturd, recreere 9i religie, la subcapitolul67'02'03'07 - c[mine culturale, la secliunei de dezvoltare, la aliniatul 71.0i.0i - construcfii, pentru"Lucrrrii de renovare ;i modernizare, zugraveli interiore, modernizare corpuri de iluminat laClminul cultural Breaza, comuna Breaza,judeful Suceava,,;

'{'rt' 2' Primarul comunei Breaza,judeful Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la
indep linir:e prevederile prezentei hotdrAri.
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