
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE 
pentru modificarea H.C.L. nr. 2/10.01.2019 privind utilizarea 

excedentului bugetului  de venituri proprii si cheltuieli al serviciului 
“Consiliul Local Breaza - Serviciul Apa-Canal” in cursul anului 2019 

 
  Avand in vedere : 

 Expunere de motive a primarului comunei Breaza nr. 
1276/25.02.2019; 

 Raportul compartimentului de resort nr. 1853/20.03.2019; 

 Avizul comisiilor de specialitate ; 

 Prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare; 

 Prevederile art.36 alin. (3) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” si lit .”d ”, alin. 
(6) lit.”a” pct. 14  din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata; 

 Prevederile art. 58 si art 59 din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare; 

 Adresa serviciului “Consiliul Local Breaza - Serviciul Apa-Canal” 
nr. 183/15.03.2019. 

 In temeiul  art. 45  din  Legea 215/2001 privind Administratia  
publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Se modifica art. 1 din H.C.L. nr. 2/10.01.2019 privind 
utilizarea excedentului bugetului  de venituri proprii si cheltuieli al 
serviciului “Consiliul Local Breaza - Serviciul Apa-Canal” in cursul 
anului 2019 si va avea urmatorul cuprins: 

« Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului de venituri 
proprii si cheltuieli al serviciului “Consiliul Local Breaza - Serviciul 
Apa-Canal”, in suma de 75.677,85 lei, in anul bugetar 2019, astfel : 

a) Suma de 41.677,85 lei pentru acoperirea golurilor temporare 
de casa ale sectiunii de functionare ; 
b) Suma de 34.000 lei pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare, astfel : 
- Achizitia unui tractor : 34.000 lei. » 
Art.2. H.C.L. nr. 2/10.01.2019 privind utilizarea excedentului 

bugetului  de venituri proprii si cheltuieli al serviciului “Consiliul Local 



Breaza - Serviciul Apa-Canal” in cursul anului 2019 se modifica in 
mod corespunzator. 

Art.3. Administratorul si contabilul serviciului “Consiliul Local 
Breaza - Serviciul Apa-Canal” vor duce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

Art.4. Secretarul  U.A.T. Comuna Breaza va aduce la  cunostinta  
publica a persoanelor, serviciilor si autoritatilor vizate prevederile 
prezentei hotarari . 

 
 

 

                     PRESEDINTE DE SEDINTA,  
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NR. 33 
BREAZA  28.03.2019 
 
 
 Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din data 
de 28.03.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 215/2001, a 
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 10  voturi pentru, - voturi 
impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 10 consilieri prezenti la 
sedinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 


