ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
Avand in vedere expunerea de motive nr.17.768/17.12.2009 formulata de dl.
Ferastraeru Nicolae, Primarul orasului Breaza, prin care se propune rectificarea
bugetului local pe anul 2009;
Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.17.769/17.12.2009 intocmit de Seful Serviciului
Financiar Contabil- dna Sichim Elena;
- avizul Comisiei pentru prognoza…buget finante…comert si servicii din cadrul
Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.17.770/17.12.2009 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) 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 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, modificata si completata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1.Aproba rectificarea bugetului local pe anul 2009 in conformitate cu Anexa
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Serviciul Financiar –
Contabil din cadrul Primariei orasului Breaza.
Presedinte de Sedinta
Consilier local,
Coltoiu Constantin

Contrasemneaza:
Secretar oras,
Elena Moldoveanu
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ANEXA nr. 1 LA H.C.L. NR.

/ 23.12.2009

RECTIFICARE BUGET LOCAL
DECEMBRIE 2009

VENITURI
–
–

= 140.000 lei

11.02.06 ,, Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” = 80.000 lei
42.02.29 ,, Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar “ = 60.000 lei

CHELTUIELI = 140.000 lei
–
–
–
–

65.02.71 ,, Invatamant” - cheltuieli de capital
84.02.20 ,, Strazi” - bunuri si servicii
54.02.50 ,, Fond de rezerva”
84.02.20 ,, Strazi” - bunuri si servicii

Presedinte de sedinta
Consilier,
Constantin Coltoiu

= 80.000 lei
= 60.000 lei
= - 50.000 lei
= +50.000 lei

Contrasemneaza: Secretar,
Elena Moldoveanu

Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Elena Sichim

