
R O M Â N I A 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 41 

din 30 septembrie 2019 

 

privind             utilizarea  definitivă a  excedentului  bugetului local al comunei Ciorăști pe anul 

2018  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

 

Consiliul local al comunei Ciorăşti,  judetul Vrancea întrunit în şedinţa ordinară din 

data de  30 septembrie 2019, 

- văzând referatul pentru iniţierea proiectului de hotărâre pentru utilizarea  definitivă a  

secţiunii de dezvoltare înregistrat sub nr. 3612/23.082019; 

- văzând raportul compartimentului de resort pentru avizarea legalităţii proiectului de 

hotărâre privind utilizarea  definitivă a  excedentului  bugetului local al comunei Ciorăști 

pe anul 2018  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare înregistrat sub 

numărul 4144/18.09.2019; 

- în baza avizului favorabil al  Comisiei pentru programe de dezvoltare  economică, 

socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ înregistrat sub numărul 

4205/23.09.2019; 

- în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) lit. „a” şi alin. (1^3) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- în temeiul  art. 129  alin. (1) şi (2)  lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit. „a” din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1. (1) Se aprobă utilizarea definitivă a excedentului bugetului local în sumă de 

18.689,17 lei din anul 2018 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2019.  

(2) Excedentul secţiunii de dezvoltare din anul 2018 în sumă de 9.423,60 lei se utilizeaza 

in anul 2019 cu aceeasi destinatie, pentru proiectul “SANSE EGALE LA EDUCAŢIE - SEE 

VRANCEA POCU74/6/18/105800. 

(3) Excedentul secţiunii de funcţionare din anul 2018 în sumă de 9.265,57 lei se 

utilizeaza in anul 2019 pentru finanţarea investiţiei “CONSTRUIRE REMIZĂ ŞI SPAŢIU 

ADMINISTRATIV PSI, SAT CIORĂŞTI, COMUNA CIORĂŞTI, JUDEŢUL VRANCE”. 

Art.2.  Primarul comunei Ciorăști, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ciorăşti, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi Prefectului Judeţului Vrancea şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul primăriei. 

 

Preşedinte de şedinţă,       Contrasemnează, 

      Consilier local Bunea Ionel              Secretarul comunei, 

            Rizea Fănica 

 


