
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

P R O I E C T nr. 20 din 15.04.2021 
 

Vizat pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
 

HOTARARE 
privind utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 

31 decembrie 2020 
 

Având in vedere prevederile legale cuprinse în: 
- Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea contabilității nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial, partea I, nr.48/2005, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul M.F.P. nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2020; 
Văzând raportul întocmit de către  compartimentul contabilitate impozite și taxe locale si 

raportul Comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
 În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) litera a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Din excedentul bugetului  local in suma de  1.104,29  mii lei,  se va utiliza      in 

anul bugetar 2021, pentru finantarea cheltuielilor urmatoarelor obiective de investitii : 
1. Centru de zi pentru persoane defavorizate in comuna Bodesti,judetul Neamt– 113,14 

mii lei; 
2. Construire si dotare gradinita in comuna Bodesti,judetul Neamt – 102 mii lei; 
3. Achizitie de tablete scolare si alte echipamente electronice necesare desfasurarii 

activitatii didactice in mediul on-line in comuna Bodesti,judetul Neamt– 73 mii lei; 
4. Modernizare drumuri locale in comuna Bodesti,judetul Neamt – 194.97 mii lei; 
5. Activitati aferente proiectului Centru de zi pentru persoane defavorizate in comuna 

Bodesti,judetul Neamt – 48 mii lei; 
6. Infiintare parc in sat Bodestii de Jos,comuna Bodesti,judetul Neamt – 166 mii lei; 
7. Amenajare curte si realizare racord utilitati pentru locuinte pentru tineri destinate 

inchirierii,judetul Neamt,comuna Bodesti,sat Bodestii de Jos – 200.78 mii lei. 
8. Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Bodesti,judetul Neamt- 112.40 mii 

lei. 
9. Modernizare sistem de  iluminat public in satele Bodesti si Oslobeni,comuna 

Bodesti,judetul Neamt- 94 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. 
 

Inițiator, 
PRIMAR, 

Marinel BARNA 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ______.2021, 
cu respectarea art. 139, alin. (3) litera a) (majoritate absolută), coroborat cu art. 152 alin. (2) și art. 5, lit. cc) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de __ voturi pentru, __ abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 13 consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
Nr. 2744 din 15.04.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 la proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetului local  

înregistrat la data de 31 decembrie 2020 
 

 Ca urmare a prevederilor prevăzute în: 
 - 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. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 
 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 din 
excedentul bugetului local in suma totala de 1.104,29  mii lei  in cursul anului 2021, pentru 
următoarele obiective de investiţii: 

1. Centru de zi pentru persoane defavorizate in comuna Bodesti,judetul Neamt– 113,14 
mii lei; 

2. Construire si dotare gradinita in comuna Bodesti,judetul Neamt – 102 mii lei; 
3. Achizitie de tablete scolare si alte echipamente electronice necesare desfasurarii 

activitatii didactice in mediul on-line in comuna Bodesti,judetul Neamt– 73 mii lei; 
4. Modernizare drumuri locale in comuna Bodesti,judetul Neamt – 194.97 mii lei; 
5. Activitati aferente proiectului Centru de zi pentru persoane defavorizate in comuna 

Bodesti,judetul Neamt – 48 mii lei; 
6. Infiintare parc in sat Bodestii de Jos,comuna Bodesti,judetul Neamt – 166 mii lei; 
7. Amenajare curte si realizare racord utilitati pentru locuinte pentru tineri destinate 

inchirierii,judetul Neamt,comuna Bodesti,sat Bodestii de Jos – 200.78 mii lei. 
8. Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Bodesti,judetul Neamt- 112.40 mii 

lei. 
9. Modernizare sistem de  iluminat public in satele Bodesti si Oslobeni,comuna 

Bodesti,judetul Neamt- 94 mii lei 
 
 În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) litera a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, propun aprobarea proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului 
bugetului local  înregistrat la data de 31 decembrie 2020. 
 
 

Primar, 
Marinel BARNA 
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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 Nr.  2745 din 15.04.2021 
                                      

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetului local  

înregistrat la data de 31 decembrie 2020 
 

  Văzând referatul de aprobare a d-nului primar Marinel Barna la proiectul de hotărâre 
privind utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 decembrie 
2020 și a prevederilor prevăzute în: 
 - 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. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2020 
 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 din 
excedentul bugetului local in suma totala de 1.104,29  mii lei  in cursul anului 2020, pentru 
următoarele obiective de investiţii: 

1. Centru de zi pentru persoane defavorizate in comuna Bodesti,judetul Neamt– 113,14 
mii lei; 

2. Construire si dotare gradinita in comuna Bodesti,judetul Neamt – 102 mii lei; 
3. Achizitie de tablete scolare si alte echipamente electronice necesare desfasurarii 

activitatii didactice in mediul on-line in comuna Bodesti,judetul Neamt– 73 mii lei; 
4. Modernizare drumuri locale in comuna Bodesti,judetul Neamt – 194.97 mii lei; 
5. Activitati aferente proiectului Centru de zi pentru persoane defavorizate in comuna 

Bodesti,judetul Neamt – 48 mii lei; 
6. Infiintare parc in sat Bodestii de Jos,comuna Bodesti,judetul Neamt – 166 mii lei; 
7. Amenajare curte si realizare racord utilitati pentru locuinte pentru tineri destinate 

inchirierii,judetul Neamt,comuna Bodesti,sat Bodestii de Jos – 200.78 mii lei. 
8. Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Bodesti,judetul Neamt- 112.40 mii 

lei. 
9. Modernizare sistem de  iluminat public in satele Bodesti si Oslobeni,comuna 

Bodesti,judetul Neamt- 94 mii lei 
 
 Luând în considerare că cele prezentate sunt legale,  proiectul e hotărâre îndeplinește 
condițiile pentru a putea fi aprobat, propun spre dezbatere proiectul de hotărâre privind utilizarea 
în anul 2021 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 decembrie 2020; 
 
 

Șef birou, 
Mioara PAȘCU 
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