
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

HOTARARE 
 privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2015 

 
 

Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt; 
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 
- Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- Legea nr.500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial, partea I, nr.48/2005, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul M.F.P. nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

incheierea exercitiului bugetar al anului 2014 
Vazand raportul intocmit de catre  compartimetul contabilitate impozite si taxe locale si 

raportul Comisiilor de speciliate ale consiliului local; 
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 4 litera ‘a’ ale art. 45 alin. 2, litera ‘a’ din Legea 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Excedentul bugetului  local in suma de  476 mii lei,  se va utiliza in anul bugetar 
2015, pentru finantarea cheltuielilor urmatoarelor obiective de investitii : 
1. Extindere alimentare cu apa potabila a satului Corni, comuna Bodesti,jud.Neamt:  în sumă  

de  76 mii lei. 
2. Cofinantare proiect « Control integrat al poluarii cu nutrienti » :  în sumă  de  27 mii lei. 
3. Modernizare la Scoala cu clasele I-IV Bodestii de Sus, comuna Bodesti,jud.Neamt:  în sumă  

de  25 mii lei . 
4. Modernizare la Scoala cu clasele I-VIII Bodestii de Jos, comuna Bodesti,jud.Neamt:  în 

sumă  de 25 mii lei. 
5. Studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru investitia  „Constructie Hala” :  în sumă  de  

70 mii lei. 
6. Avize pentru investitia „Pod peste raul Cracau, sat Oslobeni, com. Bodesti”:  în sumă  de  

103 mii lei. 
7. Modernizare drumuri locale, comuna Bodesti, judetul Neamt:  în sumă  de  150 mii lei. 

Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de compartimetul 
contabilitate impozite si taxe locale. 

Art.3. Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare autoritatilor si 
persoanelor interesate. 

 
Nr. 4 din 11.02.2015 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru; 1 voturi contra; 0 

abţineri. 
 

Preşedinte de şedinta, 
Burduloi Eugen 

 
Contrasemnat  pentru legalitate, 

Secretar, 
 Bostan Ionel 

 


