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HOTARAREA Nr.10 Din 7.02.2020 
privind utilizarea excedentului bugetului local in anni 2020 

Consiliul Local al comunei Aghire5u, intrunit in 5edintà extraordinarà din 7.02.2020 
Avffild in vedere: 

Raportul de specialitate Nr.921/7.02.2020 intocmit de catre domnul Rozsa Sandor,serviciul financiar 
contabil, la initiative primarului comunei Aghiresu d-ul Lehene Sorinel Gelu si supus spre dezbatere 
comisiilor de specialitate Nr.1,2 si 3 
Conform prevederilor art. 58. alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

"Excedentul anual al bugetului locai rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe tele 
douei sectiuni, dupà efectuarea regularizeirilor in limita swnelor defalcate din unele venituri 
aie bugetului de stat preveizute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) si a tran ferurilor 
din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupà achitarea pleitilor restante, se 
reportectzei in exercitiul financiar urmeitor si se utilizeazà, in bazct hoteirCirilor autoritellilor 
deliberative, astfel: 

a) ca surseí de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 
Av'ànd in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020, 

pentru derularea proiectelor cu finantare neramburasabilà, pentru care a fost incasat avans de 
la finantator, care la sffir5itul anului 2019 se regbe5te in excedentul bugetului local, se propune 
utilizarea sumei de 1.476.227 lei din excedentul bugetului local al comunei Aghire5u, 
reprezent'ànd avans incasat de la finantator in anul 2018 5i trance de platà aferente anului 2019, 
pentru finantarea obiectivelor de investitii pentru care au fost destinati, dupà cum urmeazà: 

Suma de 1.246.796 lei pentru M.7.6. Modernizarea càminelor culturale, respectiv suma 
de 229.431 lei pentru M.19.2. Amenajare teren de sport in Aghire5u-Fabrici. 

Fatà de acestea, supunem spre analizà 5i aprobare utilizarea excedentului bugetului 
local, conform prevederilor Conform prevederilor art. 58. alin (1), din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale 5i alt. 129, alin. (4), lit a) din Codul Administrativ 

Tinand cont cà sunt indeplinite cerintele; 
-Art.139 alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
-In temeiul art.136, din OUG nr.57/2019 privind CodulAdministrativ 

HOTARASTE 
Art.1 . Se aproba utilizarea excedentului bugetului local in anul 2020,in suma de 

1.246.796 lei pentru M.7.6. Modernizarea càminelor culturale, respectiv suma de 229.431 lei 
pentru M.19.2. Amenajare teren de sport in Aghire5u-Fabrici 

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotàrli se incredinteazà primarul 
Comunei Aghire5u 5i serviciul financiar contabil, taxe 5i impozite locale. 

Art.3.Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului generai al comunei Aghiresu 
in termenul prevazut de lege: primarului comunei, serviciul financiar contabil, taxe 5i impozite 
locale si Institutiei Prefectului Jud se aduce la cunostinta prin a isare si pe pagina de 
internet www aghiresu.ro. 

Pre5edintele Contrase azà, 
Haiduc Marc l Ioan ciw QR Secretar era , 

(o( 
jr.Pop L 

Presenta hotkke a fost adoptatà cu rcspectarea prevederilor art.139 din OUG nr.57/20 19 privind Codul Administrativ 
Nr. total al consilierilor =15 Voturi — pentru = 13 
Nr. total al consilicrilor prezenti =13 - contra = O 
Nr. total al consilicrilor absenti = 2 - abtincri = O 


