
ROMÂNIA 
ruDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 

w A 

HOT ARARE 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

Având în vedere referatul de aprobare nr.18184/28.12.2020, formulat de dl.Novac 
Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; 

Tinând seama de: ' 

- raportul de specialitate nr.18185/28.12.2020, formulat de dna.Sichim Elena, Şef Serviciu
Financiar Contabil;

- avizul Comisiei pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat, comerţ şi servicii;

- avizul nr.18186/28.12.2020 al secretarului general al oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile: 

- art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată;
art.129, alin.(4), lit."a" raportat la alin.(2) lit."b" din Codul administrativ aprobat prin
OUG nr.57/2019;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) coroborat cu art. 139 alin. (1) şi alin.(3)
lit. "a" din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Breaza pe anul 2020, în 
conformitate cu Anexa 1 care fac_e parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Serviciul Financiar 
Contabil din cadrul Primăriei orasului Breaza. 

' 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie 
Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar Contabil din 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, 

Ardelean Cristian 
,,, 

Breaza, 29 decembrie 2020 

Nr.133 

Contrasemnează, 
Secretar general oraş, 

Goran Maria Cătălina 



CONSILIUL LOCAL BREAZA 

Anexa nr.1 la HCL nr. ,. 3� / 29.12.2020

RECTIFICARE BUGET LOCAL 
pe anul 2020 

mii lei 

,�---- - - --- ---·---, Nr. DENUMIRE Cod Buget aprobat ID.fluenţe Buget 

I 

crt. INDICATORI 

TOTAL VENITURI 
Impozit şi taxa pe clădiri 
p.j.
Sume defalcate din 
T. V.A.pentru echilibrarea
bugetelor locale- sume
primite prin HG fond de

!rezervă

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier, 

Ardelean �isti,.n 

indicator 

0,01 

07,02,01,02 

11.02.06 

2020 +/- rectificat 2020 

39554,77 o 39554,77 
3072,96 -14

5543 14 

Contrasemnează, 
Secretar general oraş, 
Goran Maria (;ătălina 

Întocmit: 

3058,96 

5557 

Şef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim 


