ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
P R O I E C T nr. 12 din 22.01.2015

Avizat,
Secretar,
Bostan Ionel

HOTARARE
privind utilizarea în anul 2016 a excedentului înregistrat la data de 31 decembrie 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. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea
exercitiului bugetar al anului 2015
Vazand raportul intocmit de catre Biroul contabilitate, financiar, 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 678 mii lei, se va utiliza in anul bugetar 2016,
pentru finantarea cheltuielilor urmatoarelor obiective de investitii :
1. Amenajament pastoral pasune -30 mii lei.
2. Lama dezapezire buldoexcavator – 20 mii lei.
3. Modernizare Scoala cu clasele I-IV Bodestii de Sus – 22 mii lei.
4. Modernizare Scoala cu clasele I-VIII Bodestii de Jos-18 mii lei.
5. Elaborare documentatie proiect,obtinere avize pentru « Extindere retea de alimentare cu
apa Obor si Hotar » - 50 mii lei.
6. Elaborare documentatie proiect amenajare parcare in sat Bodestii de Jos,comuna
Bodesti,jud.Neamt(biserica)-20 mii lei.
7. Elaborare documentatie si obtinere avize pentru investitia »Realizare canal de scurgere a
apelor pluviale,com.Bodesti,jud.Neamt » - 12 mii lei.
8. Realizare proiect tehnic,verificare proiect si cote aferente ISC ,avize si taxa autorizatie
investitie »Modernizare drumuri locale com.Bodesti,jud.Neamt(AFIR).
9. Cota ISC,diriginte santier,asistenta tehnica pentru investitia « Pod peste raul Cracau,sat
Oslobeni,comuna Bodesti »- 113,03 mii lei.
10. Cofinantare pentru investitia « Modernizare drumuri locale comuna Bodesti »(MDARP) –
175,97 mii lei.
Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Biroul contabilitate,
financiar, impozite si taxe locale.
Art.3. Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.
___________________________________________________________________________
Inițiator,
Primar,
Macovei Ioan
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2016 a excedentului înregistrat la
data de 31 decembrie 2015

Ţinând cont de prevederile legale cuprinse in:
- Legea nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările si completările
ulterioare;
- O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- Ordinul M.F.P. nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar al anului 2015
Excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, după
efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat si celelalte bugete se
raportează in anul următor si se utilizează in baza hotărârilor autorităţilor deliberative.
Având in vedere aceste prevederi legale, propun Consiliului Local aprobarea utilizării
excedentului bugetului local in suma de 678 mii lei, in cursul anului 2016, pentru
următoarele obiective de investiţii:
11. Amenajament pastoral pasune -30 mii lei.
12. Lama dezapezire buldoexcavator – 20 mii lei.
13. Modernizare Scoala cu clasele I-IV Bodestii de Sus – 22 mii lei.
14. Modernizare Scoala cu clasele I-VIII Bodestii de Jos-18 mii lei.
15. Elaborare documentatie proiect,obtinere avize pentru « Extindere retea de
alimentare cu apa Obor si Hotar » - 50 mii lei.
16. Elaborare documentatie proiect amenajare parcare in sat Bodestii de
Jos,comuna Bodesti,jud.Neamt(biserica)-20 mii lei.
17. Elaborare documentatie si obtinere avize pentru investitia »Realizare canal de
scurgere a apelor pluviale,com.Bodesti,jud.Neamt » - 12 mii lei.
18. Realizare proiect tehnic,verificare proiect si cote aferente ISC ,avize si taxa
autorizatie investitie »Modernizare drumuri locale com.Bodesti,jud.Neamt(AFIR).
19. Cota ISC,diriginte santier,asistenta tehnica pentru investitia « Pod peste raul
Cracau,sat Oslobeni,comuna Bodesti »- 113,03 mii lei.
20. Cofinantare pentru investitia « Modernizare drumuri locale comuna
Bodesti »(MDARP) – 175,97 mii lei.
Primar,
Macovei Ioan
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RAPORT
privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2016
Având in vedere prevederile legale cuprinse in :
- Legea nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările si completările
ulterioare;
- O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- Ordinul M.F.P. nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar al anului 2015
Compartimetul contabilitate impozite si taxe locale propune spre aprobare Consiliului
Local, utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 678 mii lei.
Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, după
efectuarea regularizărilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si
a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, se reportează in exerciţiul financiar
următor si se utilizează in baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel :
a) ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ;
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare si
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Excedentul bugetului local constituit la finele anului 2015 este in suma de 678 mii lei.
Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea utilizării excedentului bugetului
local in anul 2016, pentru următoarele obiective de investiţii:
21.Amenajament pastoral pasune -30 mii lei.
22.Lama dezapezire buldoexcavator – 20 mii lei.
23.Modernizare Scoala cu clasele I-IV Bodestii de Sus – 22 mii lei.
24.Modernizare Scoala cu clasele I-VIII Bodestii de Jos-18 mii lei.
25.Elaborare documentatie proiect,obtinere avize pentru « Extindere retea de alimentare
cu apa Obor si Hotar » - 50 mii lei.
26.Elaborare documentatie proiect amenajare parcare in sat Bodestii de Jos,comuna
Bodesti,jud.Neamt(biserica)-20 mii lei.
27.Elaborare documentatie si obtinere avize pentru investitia »Realizare canal de
scurgere a apelor pluviale,com.Bodesti,jud.Neamt » - 12 mii lei.
28.Realizare proiect tehnic,verificare proiect si cote aferente ISC ,avize si taxa
autorizatie investitie »Modernizare drumuri locale com.Bodesti,jud.Neamt(AFIR).
29.Cota ISC,diriginte santier,asistenta tehnica pentru investitia « Pod peste raul
Cracau,sat Oslobeni,comuna Bodesti »- 113,03 mii lei.
30.Cofinantare pentru investitia « Modernizare drumuri locale comuna
Bodesti »(MDARP) – 175,97 mii lei.
Contabil,
Pascu Mioara

