
 

    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 COMUNA CALAFINDEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
                                                      
 

  H O T Ă R Â R EA nr.17  din  16.04.2021 
privind utilizarea excedentului bugetului local  pe anul 2020 pentru 

 finanţarea investiţiilor înscrise în bugetul  aprobat pe anul 2021 
 
 Consiliul Local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava ; 
 Având în vedere: 

- Proiectul de  hotarare initiat de Primarul comunei Calafindesti, judetul 
Suceava ; 

- Referatul de aprobare al   primarului  comunei Calafindesti  inregistrat cu  
nr. 2022 din  01.04.2021; 

- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil înregistrat  
cu  nr. 2019 din  01.04.2021 ; 

- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
sociala, buget finante,administrarea domeniului public si privat  al 
comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului, servicii si comert, 
inregistrat sub nr.2018 din 01.04.2021; 

              În conformitate cu: prevederile art.58, alin.(1)  lit.(a) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul art. 129 alin.2.lit(b),alin 4 lit(a) , art. 196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu completarile ulterioare, 
 
                      Consiliul local al comunei Calafindesti adopta prezenta 
HOTARARE: 
 
 Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2020 in suma 
de  1.334.428  lei ,pentru finanţarea investiţiilor aprobate  în bugetul local al comunei  
Calafindeşti pe anul 2021, astfel :  

1) ,,Extindere retea alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in 
localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti, judetul Suceava"– suma de   
600.000  lei; 

2) ,,Realizare si dotare Dispensar medical in localitatea Calafindesti, comuna 
Calafindesti, judetul Suceava"– suma de  185.000 lei ; 

3) ,,Reabilitare parc public in localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti, 
judetul Suceava’’ –   suma  de 340.000 lei; 

4) ,,Amenajare parc public si loc de joaca’’-   suma de  400.000 lei. 
5) ,, Dotari Scoala Gimnaziala Calafindesti "suma de -  3.500 lei; 

 



Art.2 .Primarul in calitate de ordonator principal de credite, prin 
compartimentul financiar contabil, va urmări derularea  prin  bugetul local pe anul 
2021,  a prevederilor art.1 cu respectarea legalităţii si încadrarea in sumele propuse 
si aprobate . 

Art. 3. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și a 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, sursa E, în sumă de 
8.690 lei, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de 
finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare la camine  în sumă de 6.2800 lei si 
pentru amenajare piață agroalimentara in suma de  2.410 lei pe anul 2022; 

Art.4.(1).Prezenta hotărâre se comunica:  Primarului comunei Calafindesti, 
Instituţiei Prefectului- judeţul Suceava. 

          2). Se aduce la cunoştinţă publica prin grija secretarului general, prin 
afişare la sediul primăriei si se publica pe pagina webs a comunei. 
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