ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2017 al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa extraordinară din 30 martie 2018,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.1156/19.02.2018, elaborat de Primarul comunei Şoldanu, prin
care se propune aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2017 al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi;
 Raportul de specialitate înregistrat cu nr.1903/26.03.2018, privind utilizarea excedentului bugetului
local pe anul 2017 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, elaborat de dna Angela-Camelia BUȘTĂ,
inspector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei
Șoldanu, județul Călărași;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.2048/30.03.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.2056/30.03.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socialculturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub
nr.2064/30.03.2018;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.7/19.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe
anul 2018 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.65/18 decembrie 2017 privind alegerea Preşedintelui
de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2018.
În baza:
 prevederilor art.58 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată;
 prevederilor art.9, art.10, art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), coroborate cu art.63 alin.(4) lit.b) din
Legea administatiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă utilizarea excedentului bugetar acumulat de UAT comuna Șoldanu în perioada 01
ianuarie – 31 decembrie 2017, în sumă de 138.376 lei, pentru realizarea în cursul anului 2018 a unor
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investiţii în cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. - Primarul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, împreună cu compartimentul financiar-contabil al
aparatului său de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul comunei Șoldanu, județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a prezentei
hotărâri tuturor persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Georgică CONSTANTIN

Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 14
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 30 martie 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali prezenți, din
13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina de
internet, cu datele personale anonimizate.
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.14 din 30 martie 2018

UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR ACUMULAT DE UAT COMUNA
ȘOLDANU ÎN PERIOADA 01 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2017,
PENTRU FINANŢAREA UNOR INVESTIŢII ÎN COMUNA ŞOLDANU,
JUDETUL CĂLĂRAŞI, ÎN ANUL 2018

Din care:
NR.
CRT.
I

1

II

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod
indicator

VENITURI TOTAL

TOTAL
AN

TRIM.
III

138.376

138.376

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate – din care:

40.02

138.376

138.376

Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

138.376

138.376

138.376

138.376

CHELTUIELI TOTAL
Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de
tineret, din care:

67.02
67.02.03.07

138.376

138.376

Active nefinaciare
Construcții

70.02.71
71.01.01

138.376

138.376

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Georgică CONSTANTIN
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