
       ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 1000 lei din fondul constituit prin contribuţia consilierilor locali pentru 

organizarea unor evenimente de sfârşit de an

Având în vedere expunerea de motive nr.145/20.12.2011, formulată de membrii Consiliului Local 
Breaza;  

Ţinând seama de: 

- raportul  de  specialitate  nr.16059/20.12.2011,  întocmit  de  dna.Sichim  Elena,  Sef  Serviciu 
Financiar Contabil  din cadrul Primariei oraşului Breaza;

- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 

- avizul nr.16060/20.12.2011 al secretarului orasului Breaza;
În conformitate cu prevederile art.63 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice;
În temeiul art.36, alin. (1) coroborat cu alin. (9) şi art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.

(1), din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre

Art.1. Aprobă alocarea sumei de 1.000 lei din fondul constituit prin contribuţia consilierilor locali 
pentru organizarea unor evenimente de sfârşit de an, pentru acordarea de cadouri pentru Sărbătoarea de  
Crăciun şi pentru organizarea unei întâlniri de sfârşit de an a membrilor Consiliului Local Breaza.

Art.2. În vederea monitorizării modului de cheltuire a sumei, se constituie o comisie în următoarea 
componenţă:

1. Pântea Gheorghe, consilier local;
2. Enache Ion, consilier local;
3. Grădinaru Marian, consilier local;
4. Tătulescu Marin, consilier local;
5. Tănasă Vasile, consilier local;
6. Bercăroiu Cătălin, consilier local;
7. Sichim Elena, Şef Serviciu Financiar-Contabil.
Art.3. Situaţia sumelor cheltuite se va prezenta în prima şedinţă a Consiliului Local 

din luna ianuarie  2012 prin grija  Sefului  Serviciului  Financiar-Contabil  din cadrul  Primăriei  oraşului 
Breaza.

Art.4.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  prin  grija  Serviciului  Administraţie  Publică  Locală: 
Prefecturii Prahova şi Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primăriei oraşului Breaza.

  Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează,
    Consilier local,                Secretar oraş,
Pântea Gheorghe                                                Elena Moldoveanu
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