
               ROMANIA
       JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  aprobarea contului de executie al bugetului orasului Breaza pentru anul financiar 2009

Avand in vedere expunerea de motive nr.5676/20.04.2010 formulata de dl. Ferăstrăeru Nicolae, 
Primarul orasului Breaza, prin care se propune aprobarea contului de executie pentru anul financiar 
2009;

Tinand seama de :
-  raportul  de  specialitate   nr.7288/19.05.2010  intocmit  de  dna  Sichim  Elena,  Sef  Serviciu 

financiar-contabil;
- raportul  Comisiei  pentru  prognoza…buget  finante,  administrarea  domeniului  public  si  privat 

comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza 
- avizul nr.7382/21.05.2010 al secretarului orasului Breaza;

Luand act de anuntul nr.5677/20.04.2010 intocmit in conditiile Legii nr.52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica;

In conformitate cu prevederile art.57  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 
In temeiul prevederilor 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, modificată şi completată;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1. (1)Aproba contul anual de executie al bugetului orasului Breaza la data de 31.12.2009, in 
conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
(2) Aproba contul anual de executie a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii la 

data de 31.12. 2009, in conformitate cu Anexa 2 la prezenta hotarare.
(3) Aproba contul anual de executie al bugetului institutiilor publice finantate parţial din venituri 

proprii la data de 31.12.2009, in conformitate cu Anexa 3 la prezenta hotarare.
(4) Aproba contul anual de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local la 

data de 31.12.2009, in conformitate cu Anexa 4 la prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta va fi adusa la indeplinire de Serviciul Financiar- Contabil.
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului administratie publica locala: 

Prefecturii Prahova si Serviciului Financiar- Contabil.
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