
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  aprobarea contului de execuţie al bugetelor oraşului Breaza pentru anul financiar 2010

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.3336/14.03.2011,  formulată  de  dl.  Ferăstrăeru 
Nicolae, Primarul oraşului Breaza;

Ţinând seama de :
-  raportul  de  specialitate   nr.3337/14.03.2011  întocmit  de  dna  Sichim Elena,  Sef  Serviciu 

Financiar-Contabil;
- raportul  Comisiei  pentru prognoza…buget finanţe,  administrarea domeniului  public şi 

privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza 
- avizul nr.3338/14.03.2011al secretarului orasului Breaza;

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

Constatând că au fost respectate dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, conform anunţ nr.3339/14.03.2011;

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 oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.  (1)Aprobă contul  anual  de  execuţie  al  bugetului  local  al  oraşului  Breaza  la  data  de 
31.12.2010, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

(2) Aprobă  contul  anual  de  execuţie  a  bugetului  activităţilor  finanţate  integral  din 
venituri 

proprii la data de 31.12. 2010, în conformitate cu Anexa 2 la prezenta hotărâre.
(3) Aprobă contul anual de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate parţial 

din 
venituri proprii la data de 31.12.2010, în conformitate cu Anexa 3 la prezenta hotărâre.

(4) Aprobă contul anual de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara 
bugetului local la data de 31.12.2010, în conformitate cu Anexa 4 la prezenta hotărâre.

Art.2.  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar- Contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: 
Prefecturii Prahova şi Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primăriei oraşului Breaza.

  Presedinte de sedinta,    Contrasemnează,
    Consilier local,                Secretar oraş,
      Niţu Nicolae                                                                 Elena Moldoveanu
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