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- CONSILIUL LOCAL .

HorAnA RE

privind ttilizarea excedentului anual la bugetul local rezultat la incheierea exercitiului
bugetar anului fiscal 2017 ;i utilizarea excedentului bugetar in fiscal 2018.-

CONSILU LOCAL AL COMLINEI B R E AZ A, JTIDETUL SUCEAVA

AvAnd in vedere :

- Expunerea de motive la proiectul de hotdr6reprezentat de primarul comunei Breaza,judetul
Suceava;

- Raportul de specialitate la proiectul de hotirAre prezentat de compartimentul financiar -
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza;

- Raportul de avizare la proiectul de hotirdre a Comisiei de specialitate pentru programe de
dezvoltare economico - social6, buget, finanfe, administrarea domeniului public gi privat, proteclia
mediului, agricultur5, comert, privatizare, din cadrul Consiliului local al comunei Breaza;

- prevederile art. 58 aliniatul (1) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 6312010 pentru
modificarea si completarea Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, precum si pentru stabilirea
unor misuri financiare;

- lin6nd cont de Hotdr6rea nr. 3 din 14.02.2018 privind :utllizarea excedentului anual al
bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar anului fiscal 2017 qi utilizarea excedentului
bugetar in anul fiscal 20l8;

In temeiul prevederilor art. 36 aliniatul (2) litera "b", aliniatul (4) litera "a", art. 45 aliniatul (1)
si aliniatul (2) litera "a" si art. 115 aliniatul (1) litera "b" din Legea administraliei publice locale nr.
21512001, republicat[, cu modificirile ;i completdrile ulterioare :

Hotilrdste:

Art. I . Se aprobd, utilizarea excedentului bugetar rez:ultat la incheierea exercifiului bugetar
anului frscal20lT ;iutilizarea excedentului bugetar in anul fiscal 2018, dupd cum urmeazd,:

a). suma de 5.000 lei, la capitolul 67.02 - culturi, recreere gi religie, la subcapitolul
67.02.03.07 - cdmine culturale, la secliunea de dezvoltare, la aliniatul 71.01.01 - construc{ii, pentru
"LucrIri de renovare qi modernizare, zugraveli interiore, modernizare corpuri de iluminat la
Cimin ul c ultural Breaza, co mu na Breaza, j ud e(ul Suceava"l

Art. 2. Primarul comunei Breaza,judelul Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotdrAri. -
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