
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  utilizării în cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la 

 încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 
 
Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Preuteşti, judeţul Suceava  înregistrat sub  nr.11004 din 
8.01.2021; 
- Raportul Compartimentului buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice  înregistrat sub nr.11013 din 19.01.2021; 
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat sub 
nr.11033  din 26.01.2021; 
- prevederile art. 58, alin.(1), lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare;  
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(2),lit. a) și alin.(4) lit. a) și art.196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 pivind 
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;  
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
Art.1. Se aprobă  utilizarea în cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2020 în sumă de 1.186.000 lei,  39.496 lei provenind din secțiunea de funcționare și 
1.146.504 lei  provenind din secțiunea de dezvoltare,  ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare  
astfel: 
- 195.520 lei – Investiții  drumuri 
- 181.800 lei - Program A.M.I.C Primăria Comunei  Preutești 
- 1.756  lei – Program A.M.I.C Școala Preutești 
- 563.184 lei – Grădinița Arghira 
- 243.740 lei – Dotare Cămin cultural Preutești 
Art.2. Primarul in calitate de ordonator principal de credite prin Compartimentul buget- finanțe, contabilitate şi 
achiziţii publice vor  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, primarului 
comunei şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale 

 
Președinte de ședință, 

Cerbu Silvia  
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