ROMANIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOISOARA
LEGISLATURA 212-2016

HOTĂRÂREA NR. 17
Privitoare la: Aprobarea utilizării excedentului bugetar
Consiliul local al comunei Boisoara, judetul Valcea, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 30.04.2016;
Văzând ca prin Hotarârea Consiliului Local al comunei Boisoara nr.4
din 01.02.2016 domnul consilier Chitoiu Florin a fost ales preşedinte de
şedinţă;
Având în vedere expunerea de motive al primarului comunei Boisoara ,
Raportul de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului prin care
se propune, aprobarea utilizari excedentului bugetar.
Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit
de comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, şi al comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţenilor și al comisiei pentru învățământ, culte
sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement prin
care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
Având în vedere raportul de avizare sub aspectul legalităţii întocmit
de secretarul comunei;
În conformitate cu prevederile, art. 58 alin.2 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare ;
În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin.
2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001,
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificariele si
completarile ulterioare, cu un număr de 9 voturi „pentru”,adoptă următoarea;

HOTARARE:
Art.1 - Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al bugetului local
pentru lucrari de investitii in suma de 680.782,33 lei conform anexei
modificata care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul
comunei, iar prin grija secretarului va fi transmisă primarului comunei,
compartimentului financiar-contabilitate, Instituţiei Prefectului -Judeţul
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi făcută publică
prin afişare.

Boisoara 30.04.2016
Contrasemnează,
Preşedinte de şedinţă,
CHITOIU FLORIN

Nr.ex.6
Red/Dact.P.C.

p.Secretar al comunei,
MOHANU MARIOARA
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Anexa la HCL.nr. 17/2016

LUCRARI DE INVESTITII APROBATE DIN EXCEDENTUL
BUGETAR PENTRU ANUL 2016
NR.
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DENUMIRE OBIECTIV

VALOARE MII LEI

Cap: 84 Drumuri - Modernizare Drumuri
satesti 3.5 km. Com Boisoara
Cap: 65 Inv- Centrala Termica Sc. Gaujani
Cap: 65 Inv-Rebilitare Sc. Bumbuesti
Cap: 65 Inv - Reailitare Gradinita Gaujani
+Ccentrala termica
Cap: 67 CAmin - Rebilitare Camin Cultural
Bumbuesti( centrala plus termopane usi si
ferestre
Cap: 67 Camin - Reabilitare extindere Camin
Cultural Boisoara plus centrala
Cap: 67.02 0503 Intretinere gradini publice Amenajare Centru Civic Sat Boisoara
Cap: 65 Inv- Amenajare teren Scoala Boisoara
Cap: 70.02.50 Alte actiuni de gospodarire
comunala- Studiu de fezabilitate, proiect Statie
epurare sat Gaujani
Cap: 83 pasuni -Construire adapatori animale
in satele Boisoara, Bumbuesti si Gaujani 9 buc
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Boisoara 30.04.2016
Preşedinte de şedinţă,
CHITOIU FLORIN
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p.Secretar al comunei,
MOHANU MARIOARA

