
 

 

 

   

            P  R  O  I  E  C  T 
Nr. 1801/15.04.2021 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr._____ 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 
 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Ivești cu privire la 

proiectul de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Ivești, județul Vaslui și raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Ivești ;        

 În conformitate cu prevederile art. 58, alin.(1), din Legea nr. 273/2006 privind  

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), litera ,,b” și alin.(4), litera ,,a”, 

art.139, alin.(3), litera ”a” și ale prevederilor art.196, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui , 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local, în sumă totală 

de 57.840,59 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare la capitolul 

84.02 ,,Cheltuieli pentru transporturi și comunicații”, subcapitolul ”drumuri și poduri”, la 

titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital”, pentru  investiția ,,Betonare șanțuri și 

construire podețe pe străzile   din comuna Ivești, județul Vaslui”. 

   Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul  comunei Iveşti, 

judeţul Vaslui. 

Art.3. Secretarul comunei Ivești va publica prezenta hotărâre pe site-ul 

www.comunaivesti.ro și o va comunica domnului primar al comunei Ivești și  Instituției 

Prefectului-județul Vaslui. 

 
                                       IVEŞTI,  ______aprilie 2021 

 
 

INIŢIATOR – PRIMAR,  
NISTOR DUMITRACHE 

 
 
 

AVIZEZ FAVORABIL, 
              SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI IVEŞTI 

                                                                                                                                                        BEJAN MIRCEA 
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JUDEŢUL  VASLUI - COMUNA   IVEŞTI 

           C O N S I L I U L   L O C A L 

 
Cod poştal - 737320 - IVEŞTI - Telefon 0235/428697; Telefon/fax : 0235/428586 
                                E-mail : primaria_ivesti@yahoo.com 

 
 

http://www.comunaivesti.ro/


 
 
 
 

 

 

   

 
                        Nr. 1801/15.04.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 

 

         Potrivit prevederilor art. 58 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului 

local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se 

utilizeaza, in ordine, pentru: 

 a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

 b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

  c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 

funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

 Excedentul bugetului local, la data de 31.12.2020, este în sumă totală de 

57.840,59 lei.   

 Vă propun ca întregul excedent al bugetului local să fie utilizat la capitolul 84.02 

,,Cheltuieli pentru transporturi și comunicații”, sucapitolul ”drumuri și poduri” la titlul de 

cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital”, pentru  investiția ,,Betonare șanțuri și construire 

podețe pe străzile din  din comuna Ivești, județul Vaslui”. 

Faţă de cele prezentate supun spre aprobarea Consiliului Local utilizarea 

excedentului bugetar al bugetului local pentru realizarea obiectivului de investiții 

menționat mai sus. 

 
aprilie 2021 
 

                                                                                              PRIMAR, 
                                                                                NISTOR DUMITRACHE 
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Compartiment :  BUGET,  CONTABILITATE, IMPOZITE ȘI TAXE 

 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 

 
Potrivit prevederilor art. 136, alin.(3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, compartimentul de specialitate buget, contabilitate, 

impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Iveşti, a 

primit adresa nr. 1803/15.04.2021 prin care i-a fost transmis proiectul de hotărâre 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local în vederea analizării și întocmirii 

raportului de specialitate. 

           Potrivit prevederilor art. 58 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local, 

rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se utilizeaza, 

in ordine, pentru: 

 a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

 b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

          c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 

funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

       Excedentul bugetului local, la data de 31.12.2020, este în sumă totală de 57.840,59 

lei.   Întregul excedent al bugetului local va fi utilizat pentru secţiunea dezvoltare aşa 

cum prevede art.58 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

   Ca urmare a examinării proiectului de hotărâre privind utilizarea excedentului anual 

al bugetului local, compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, emite prezentul raport  și propune ca proiectul de hotărâre să fie adoptat în 

forma prezentată de inițiator. 

 

16.04.2021  
 

CONSILIER-CONTABIL, 
TĂTARU  IOANA 
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