
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.818/10.02.2020

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2019

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Având în vedere:
- Referatul de aprobare al  Primarului comunei Aluniş  nr. ……. din ………..;
- Raportul de specialitate întocmit de  biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate  al Primarului comunei Aluniş  nr. ………  din ……….. ;
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Prevederile  art. 58 alin. (1) al Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare;
         În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2) litera b) şi alin.(4), litera a) din Ordonanţa
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.-  Se aprobă utilizarea fondului de rulment  al bugetului local al comunei Aluniş,
aferent anului 2019, în sumă de 155.861,50 lei, pentru finanţarea obiectivului de investiţii
„ Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova”.

Art.2.- Suma de 155.861,50 lei reprezintă avans primit în anul 2019 şi neconsumat  pentru
obiectivul de investiţii „Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna
Aluniş, judeţul Prahova”, obiectiv finanţat prin F.E.A.D.R., prin Grupul de Actiune Locala
„Colinele Prahovei” , masura M7/6B „Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul
G.A.L.” .

Art.3. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
       specialitate al Primarului;
-     Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
      Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.

    Iniţiator
               Primar,

            Iulian-Cristian Bîgiu

     Nr. 15
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR
Nr.818/10.02.2020

REFERAT DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2019

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind

Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre

cu următorul obiect:

aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2019

în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) al Legii  privind finanţele publice
locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe care îl citez în
continuare:

„Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar……. se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza
hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în
limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare
şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.",
se impune discutarea şi aprobarea în cadrul Consiliului Local a modului de utilizare
a  fondului de rulment înregistrat la finele anului 2019.

Pentru acest an propun utilizarea fondului de rulment  în sumă de 155.861,50
lei pentru finanţare  obiectivului de investiţii „ Amenajare şi dotare spaţiu pentru
activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova”.

      Având în vedere cele prezentate propun spre aprobare Consiliului Local
următorul  proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu


