
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

PROIECT DE ROTA.RARE 
privind aprobarea contului de executie al bugetului local a l ora~ului Breaza 

pentru anul financiar 2020 

Avand ill vedere referatul de aprobare nr.12340/04.06.2021, formulat de dl. 
Novae Bogdan Cristian, Primarul ora~ului Breaza; 

Tinand seama de : 
- raportul de specialitate nr.12395/04.06.2021, lntocmit de dna Sichim Elena, ~ef 
Serviciu Financiar-Contabil; 

avizul Comisiei pentru prognoza ... buget finante, administrarea domeniului 
public ~i privat comert ~i servicii din cadrul Consiliului Local al ora~ului Breaza; 

avizul nr. , al secretarului general ora~ului Breaza; 
In conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale modificata ~i completata; 
- art. 129 alin. (4) lit. "a" raportat la alin. (2) lit. "b" din Codul administrativ 

aprobat prin OUG nr.57/2019; 
Constatand ca au fost respectate dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, conform anunt nr. _ _______ _ 
In temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. "a" coroborat cu art. 13 9, alin. ( 1) ~i 

alin.(3) lit. "a" din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; 

Consiliul Local al ora~ului Breaza adopta prezenta hotarare: 

Art.l. (1) Aproba contul anual de executie al bugetului local al ora~ului Breaza la 
data de 31.12.2020, pe sectiuni, ill conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotarare. 

(2)Aproba contul anual de executie a bugetului activitatilor din venituri proprii ~i 
subventii la data de 31.12.2020, pe sectiuni, in conformitate cu Anexa 2 la prezenta 
hotarare. 

(3) Aproba situatia cu investitiile aprobate ~i realizate In anul 2020, conform 
Anexei 3 la prezenta. 

Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la 1ndeplinire de Serviciul Financiar
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora~ului Breaza. 

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie 
Publica Locala: Institutiei Prefectului Prahova ~i Serviciului Financiar-Contabil din 
cadrul Primariei ora~ului Breaza. 

Pre~edinte de ~edinta, 
Consilier local, 

Bercaroiu Gheorghe Drago~ 

Contrasemneaza, 
Secretar general ora~ Breaza, 
Maria Catalina Goran 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 

PRIMARIA ORASULUI BREAZA 

ORA~ BREAZA, Str.Republicii, nr.82B;Cod fiscal:2845486; 
Telefon: 0244 340 508; 0244 341 460; Fax: 0244 34.0 428 

e-mail:contact@primariabreaza.ro 
web site:www.primariabrcaza.ro 

Nr.12423/04.06.2021 

ANUNT 
referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ 

Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va 
aduc la cuno$tinta faptul ca in $edinta Consiliului Local Breaza ce se va des!a$ura in luna 
iunue 2021, se va supune dezbaterii $i aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare 
privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Breaza pentru anul 
financiar 2020 initiat de domnul primar Bogdan Cristian Novae. Cei interesati pot trimite in 
scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de 
hotarare, Primariei ora$ului Breaza, eel tarziu pana la data de 20.06.2020. Acestea se pot 
depune la registratura generala a primariei sau transmite prin po$ta clasica, electronica ori fax. 

In baza prevederilor Lg.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica, autoritatile publice locale au stabilit organizarea unei dezbateri publice in data de 
16.06.2021, ora 14,00 la sediul Primariei Ora$ului Breaza, str.Republicii, nr.82B, etaj I. 

Anexat prezentului anunt, s-au afi$at proiectul de hotarare susmentionat 1nsotit de cele 
3 anexe, referatul de aprobare nr.12340 /04.06.2021, formulat de domnul Bogdan Cristian 
Novae, Primarul Ora$ului Breaza $i raportul de specialitate nr.12395/04.06.2021, intocmit de 
doamna Sichim Elena, $ef serviciu financiar contabil. 

Prezentul anunt s-a intocmit in conformitate cu prevederile art. 7, alin 1-4 din Legea 
nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata~ 

P RI MAR, 
BOGDAN CRISTIAN NOV AC 

SECRET AR GENERAL AL ORASUL ·· I BREAZA, 
MARIA CATAL A GORAN 

a ./nr.ex Nume $i renume Data 
1 Bercaru Tatiana 04.06.2021 



JUDETUL PRAHOVA 
ORASBREAZA 
CABINET PRIMAR 
Nr. { J,3~o I ()~ . ~ 2JJ2.J 

REFERAT DE APROBARE 

in conformitate cu art.57 din Legea nr.2731 2006 privind finan(ele pub/ice locale, 
modificatii. # completatii., contul anual de execu(ie a bugetelor se aprobii. de cii.tre autoritii.(ile 
deliberative in urmii.toarea structurii. : 

a) la venituri : 
- prevederi bugetare ini(iale, 
- prevederi bugetare definitive, 
- incasii.ri realizate, 

b) la cheltuieli: 
- credite bugetare ini(iale, 
- credite bugetare definitive, 
- plii.(i ef ectuate. 

Situa(iile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, sunt prezentate spre aprobare 
autoritii(ilor deliberative a~a cum aufost depuse #la D.G.R.F.P. Ploie~ti. 

Odatii. cu depunerea acestora la Ploie~ti s-afii.cut fi verificarea # avizarea for. 
Fa(ii de cele mai sus men(ionate vii. supun spre dezbatere # aprobare conturile de 

execu(ie pe anul 2020 pentru bugetul local# bugetul institu(iilor publice finan(ate integral sau 
par(ial din venituri proprii. 

PRIMAR, 

BOGDAN CRISTIAN NOVAC 




