ROMÂNIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri proprii si cheltuieli pentru
serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE”
pe anul 2019
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau .
Avand in vedere :
 Referat de aprobare al primarului com. Breaza - dl. Adrian Druga,
inregistrat la nr. 6195/28.10.2019;
 Raportul compartimentului de resort inregistrat la nr. 6196/28.10.2019;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. “a” si “d”, alin. (3) lit. “c”, alin. (4) lit. “a” si
alin. (7) lit. “n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 Prevederile art. 29 alin. (2) lit. “c” din Legea 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Prevederile art. 19 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare, republicata;
 Prevederile H.C.L. 42/31.05.2018 - privind înfiinţarea şi organizarea
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL SALUBRIZARE”,
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică,
organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Breaza, judeţul
Buzău;
 Adresa
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL
SALUBRIZARE” nr. 165/28.10.2019.
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,

HOTARASTE
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri proprii si cheltuieli pentru
“CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL SALUBRIZARE” pe anul 2019, conform
anexei nr.1 la prezenta hotarare, care face parte integrata din aceasta.
Art. 2. Primarul Comunei Breaza si serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA SERVICIUL SALUBRIZARE” vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.
Art. 3. Secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza va aduce la cunostinta
celor interesati prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BADINA IOAN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
UNGUREANU CARMEN
BREAZA
NR. 114
DATA: 31.10.2019

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din data
de 31.10.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu un numar de 9 voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri, din
numarul total de 11 consilieri in functie si 9 consilieri prezenti la sedinta.

