ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea utilizării în cursul anului 2013 a excedentului anual al bugetului local
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012
Consiliul local al comunei Hârtop, judeţul Suceava, având in vedere:
expunerea de motive prezentată de domnul Grădinariu Toader, primarul comunei Hârtop
înregistrată cu nr. 711 din 22.02.2013;
- raportul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr. 837/20.02.2013;
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura,
gospodărire comunală, protecţia mediului;
- prevederile Legii nr.5/2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2013;
- prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(4),litera “a”, art.45 alin.(2) lit. “a” din Legea 215 /2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba utilizarea în cursul anului 2013 a excedentul anual al bugetului local rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012 în sumă totală de 400.713 lei, ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe capitole:
a) Capitolul 51 „Autorităţi publice executive” – titlul Cheltuieli de capital cu suma totală de
380.000 lei, după cum urmează: finanţare investiţii lucrări noi - “Extindere şi modernizare
sediu primărie comuna Hârtop”, cu suma de 330.000 lei, şi dotări independente, „achiziţie
autoturism” cu suma de 50.000 lei.
b) Capitolul 84 „Drumuri şi poduri” – titlul Cheltuieli de capital cu suma totală de 20.713 lei,
după cum urmează: dotări independente „achiziţie utilaj multifuncţional pentru întreţinere
drumuri” cu suma de 20.713 lei.
Art.2. Primarul comunei Hârtop in calitate de ordonator principal de credite prin compartimentul
financiar contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publica prin grija secretarului prin afişare la
sediul primăriei.
Preşedinte de şedinţa,
Filip Mihai
Hârtop, 29 martie 2013
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