ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA BOISOARA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 13

Privitor la: aprobarea şi utilizarea excedentului total al bugetului local
al comunei Boisoara
Consiliul Local al comunei Boisoara, întrunit în şedinţă ordinară pe luna
februarie 2017,in data de 28.02.2017, la care participă un număr de 9 consilieri
din totalul de 9 consilieri a în funcţie;
Vazand ca prin hotararea nr. 50 din 09.12.2016, dl. Bradosu Ion Stelica ,
a fost ales presedinte de sedinta ;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de către doamna
contabil Mohanu Maria, înregistrată la nr.366 din 23.02.2017 prin care
propune aprobarea şi utilizarea excedentului total al bugetului local al
Comunei Boisoara, pentru a putea fi efectuate plăţi la lucrările de investiţii
demarate în anul precedent, aflate în curs de implementare;
Avand in vedere rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Boisoara, pentru dezvoltare economico- sociala, buget
finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, protectia
mediului, servici si comert, pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitatii sportive si de agrement, pentru administratia publica
locala, juridica, apararea ordini si linistii publice, a drepturilor cetatenilor,
prin care se propune admiterea proiectului de hotarare ;
Vazind raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare , intocmit
de secretarul unitatii administrativ teritoriale Boisoara ;
În conformitate cu prevederile art.58 alin.1 lit.a din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborat cu art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b și alin.(4) lit.a din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala
in administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

În temeiul art.45 alin.2 şi a art. 115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 9 voturi „pentru”, - voturi împotrivă şi - abţineri,
adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă excedentul total al bugetului local al Comunei Boisoara,
rezultat la data de 31.12.2016 în sumă de 606 mii lei.
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.
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Anexa la HCL nr. 13/28.02.2017

LUCRARI DE INVESTITII APROBATE PRIN EXCEDENTUL BUGETAR
PENTRU ANUL 2017

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
6.
7.

8.

Denumire obiectiv
CAP. 84 – DRUMURI
Asfaltare drumuri satesti 3,5 km
CAP. 84 – DRUMURI
Asfaltare drumuri comunale si satesti 4,3 km
CAP. 65 – INVATAMANT
Centrala termica Scoala Boisoara
CAP. 65 – INVATAMANT
Amenajare teren Scoala Boisoara
CAP. 67 – CULTURA – CAMINE CULTURALE
Reabilitare Camin Cultural Boisoara
CAP.70 ALTE ACTIUNI DE GOSPODARIRE COMUNALA
Reabilitare retea apa – canal – ridicari topografice ,studii
geotehnice
CAP. 83 PASUNI
Construirea adapatori animale in satele Boisoara, Bumbuesti si
Gaujani

Valoarea
- mii lei
490
15
10
8
9
59

15
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