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COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamt , tel- 02331784.005, fax - 02331784.005,
Proiect

privind aprobarea

utilizarii

HOTARAREA Nr 9
Din 12.02.2018
in anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat

la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2017

Consiliullocal Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 12.02.2018;
Analizand Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Urecheni prin care se propune aprobarea utilizarii in anul
2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent
anului 2017;
Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei
Urecheni domnul Tanaselea Ion precum si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului local Urecheni;
Tinand cont de prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele pub lice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
In baza art.36, alin .(4), lit a) si ale artA5, alin (2) din Legea nr.215/200 1 privind administratia
publica local a , republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.l Se aproba utilizarea in anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2017 in suma de 1.545.946,82 lei, conform
prevederilor art.58 alin (1) lit. a din Legea nr.273/2006 , cu destinatia finantarii obiectivelor de
investitii (din sectiunea de dezvoltare) dupa cum urmeaza:
•

352.946,82

lei pentru obiectivul de investitii "Poduri din beton armat peste paraul

Raiosu;
•

100.000 lei pentru dotarea cu utilitati la obiectivul de investitii gradinita comuna
Urecheni;

•

100.000 lei pentru obiectivul de investitii Modemizare

•

72.000 lei pentru obiectivul de investitii Infrastructura

iluminat public;
de apa uzata si statie epurare in

comuna Urecheni;
•

100.000 lei pentru obiectivul de investitii Construire garaj utilaje Primaria comunei
Urecheni;

•

150.000 lei pentru obiectivul de investitii Extindere retea alimentare

cu apa comuna

Urecheni;
•

190.000 lei pentru obiectivul achizitie microbuz scolar comuna Urecheni;

•

60.000 lei pentru obiectivul achizitie sirena de alarmare publica comuna Urecheni;

•

80.000 lei pentru obiectivul Extindere retea electrica str,Castelului

•

141.000 lei achizitie camioneta 6+ I Primaria comunei Urecheni;

•

50.000 lei cheltuieli studii ,consultanta,proiect

•

50.000 lei cheltuieli studii,consultant,

modemizare

proiect modemizare

comuna Urecheni;

Camin cultural Urecheni;
dispensar

uman comuna

Urecheni;
•

100.000 lei cadastru general si evaluare comuna Urecheni;

Art.2. Cu ducerea la indeplinire

a prevederilor

prezentei

hotarari se incredinteaza

ordonatorul

principal de credite domnul primar Tanaselea Ion.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica autoritatilor

11. voturi

interesate.

Contrasemneaza,
consilier juridic

Presedinte sedinta,
Gon ilier local
. ,:,';,i ' 'an

Hotararea a fost adoptata cu

si persoanelor

AX~~X:

pentru,O abtineri si Ovoturi impotriva

prezenti, din totalul de 13 a celor in functie.

din lr2.. consilieri

