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CONSILIUL LOCAL BREAZA
 
 

HOTARARE
privind  aprobarea contului de executie al bugetului orasului Breaza pentru anul financiar 2007

 
 
Avand in vedere expunerea de motive nr.5802/15.04.2008 formulata de dl. 
George Maracineanu, Primarul orasului Breaza, prin care se propune 
aprobarea contului de executie pentru anul financiar 2007 ;
Tinand seama de :
- raportul de specialitate  nr.7736/24.05.2008 intocmit de dna Sichim Elena, 
Sef Serviciu financiar-contabil;
-          avizul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea 
domeniului public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al 
orasului Breaza 

-          avizul nr.7737/24.05.2008 al secretarului orasului Breaza;
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. 46, alin. (2) lit. “a” din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata;
 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
 
Art.1. (1)Aproba contul de executie al bugetului orasului Breaza pentru anul 
financiar 2007 in conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare

(2)        Aproba contul de executie a bugetului institutiilor publice si 
activitatilor finantate integral din venituri proprii pentru anul 
financiar 2007 in conformitate cu anexa 2 la prezenta hotarare.
(3)        Aproba contul de executie a bugetului institutiilor publice 
finantate din venituri proprii si subventii pentru anul financiar 
2007 in conformitate cu anexa 3 la prezenta hotarare.
(4)        Aproba contul de executie a bugetului veniturilor si 
cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pentru anul 
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financiar 2007 in conformitate cu anexa 4 la prezenta hotarare.
(5)        Aproba contul de executie a bugetului creditelor interne si 
externe pentru anul financiar 2007 in conformitate cu anexa 5 la 
prezenta hotarare 

Art.2. Prezenta va fi adusa la indeplinire de Serviciul Financiar- Contabil.
 
 
Presedinte de Sedinta:                                                                                          
Contrasemneaza:
         Consilier,                                                                                                  Secretar,              
Daniel Neagoe                                                                                          Elena Moldoveanu
 
 
Breaza, 29 mai 2008
Nr. 37
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