ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI

HOTARARE
privind utilizarea în anul 2017 a excedentului bugetului local înregistrat la data de 31
decembrie 2016
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. 2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea
exercitiului bugetar al anului 2016
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 873 mii lei, se va utiliza in anul bugetar 2017, pentru
finantarea cheltuielilor urmatoarelor obiective de investitii :
1. Amenajamente pastorale pasune -30 mii lei.
2. Achizitie autoturism – 80 mii lei.
3. Garaj si adapost utilaje – 40 mii lei.
4. Centrala termica Scoala Gimnaziala Bodesti – 13 mii lei
5. Reabilitare Scoala Gimnaziala cu clasele V-VIII Bodestii de Sus – 50 mii lei.
6. Modernizare Scoala cu clasele I-VIII Bodestii de Jos-4 mii lei.
7. Construire si dotare gradinita in comuna Bodesti,jud.Neamt – 40 mii lei.
8. Imprejmuire si amenajare parcare Scoala Gimnaziala Bodesti – 20 mii lei.
9. Modernizare si dotare Camin cultural din satul Oslobeni, com.Bodesti, jud.Neamt – 86 mii lei.
10. Modernizare, renovare și dotare dotare Camin cultural din satul Bodestii de Jos, com. Bodesti,
jud.Neamt – 86 mii lei.
11. Extindere retea de alimentare cu apa Bodestii de Jos(Stoienesti si Mihuteni) - 10 mii lei.
12. Statii autobuz- 25 mii lei.
13. Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Bodesti,jud.Neamt- 25 mii lei.
14. Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti – 122 mii lei.
15. Modernizare drumuri de interes local in comuna Bodesti,jud.Neamt-58 mii lei.
16. Realizare canal de scurgere a apelor pluviale,com.Bodesti,jud.Neamt » - 18 mii lei.
17. Modernizare drumuri locale com.Bodesti,jud.Neamt (AFIR)- 10 mii lei.
18. Pod peste raul Cracau, sat Oslobeni, comuna Bodesti »- 32 mii lei.
19. Modernizare drumuri locale comuna Bodesti (MDARP) – 124 mii lei.
Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de biroul compartimetul contabilitate,
financiar, impozite si taxe locale.
Art.3. Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
Nr. 31 din 28.03.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 abţinere.
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Budiș Constantin

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

