
             ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului 

local pe anul 2009 si utilizarea unor sume din fondul de rulment pentru trim.I si II

Avand  in  vedere  expunerea  de  motive  nr.3424/03.03.2009  formulata  de 
dl.Ferastraeru Nicolae, Primarul orasului Breaza;

Tinand seama de:
-  raportul  de  specialitate  nr.3928/12.03.2009  intocmit  de  dna.Sichim Elena,  Sef 

Serviciu Financiar-Contabil;
- Raportul de specialitate nr. 3929/12.03.2009 intocmit de dl. Cosmulescu Nicolae, 

reprezentant API;
-raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului 

public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;  
-avizul nr.3930/12.03.2009 al secretarului orasului Breaza;
In  conformitate  cu  prevederile  art.58  din  Legea  nr.273/2006  privind  finantele 

publice locale, modificata si completata;
In  temeiul  art.36,  alin.  (4),  lit.”a”  raportat  la  alin.(2)  lit.”b”  si  art.115,  alin.(1), 

lit.”b” coroborat cu art.45,  alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, modificata si completata.

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare

Art.1. Aproba bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local 
pe anul 2009 in suma de 714,08 mii lei, conform Anexei 1 la prezenta.

Art.2.  Aproba  lista  de  investitii  din  fondul  de  rulment  pe  anul  2009,  conform 
Anexei 2 la prezenta.

Art.3.  (1)  Aproba utilizarea  sumei  de 240.783 lei  din fondul de rulment  pentru 
trim.I, pentru plata investitiei „Sistematizare pe verticala zona blocuri”.

1. Aproba utilizarea sumei de 123.300 lei din fondul de rulment pentru trim.II, 
dupa cum urmeaza:



Nr.
crt.

Simbol 
cont

Denumire articol Suma

1 84.11 Reabilitare curbe Belia 13.500 
2 84.11 Sistematizare pe verticala piata oras 45.000

3 70.11 Dirigentie santier cimitir Valea Tarsei 2.000
4 80.11 Consolidare intersectie str.Colinei cu 

str.Micsunelelor
62.800

Art.4.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  prin  grija  Serviciului  Administraţie 
Publică Locală, Prefecturii Prahova si Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primariei 
orasului Breaza.

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza,
Consilier, Secretar,

    Anghel Ioana           Moldoveanu Elena 

Breaza, 16 martie 2009
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