
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA BERISLAVESTI 

CONSILIUL LOCAL, 

 

H O T A R A R E A  NR. 1 

 

Privitor la : utilizarea excedentului bugetului local 

 

            Consiliul local Berislavesti,judetul Valcea,intrunit in sedinta  

ordinara in data de 9  ianuarie 2015, la care participa un numar de 11 

consilieri ,din totalul de 11 consilieri   in functie, 

            Vazand ca domnul Necoiu Vasile a fost  ales  presedinte de sedinta, 

             Luand  in dezbatere expunerea de   motive precum si referatul de 

specialitate inregistrat sub nr. 106 din 13 ianuarie 2015, prin care se propune  

utilizarea excedentului bugetului local rezultat  la sfarsitul anului 2014,  

             Tinand cont  de  raportul de avizare al comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului local Berislavesti,precum si referatul de legalitate intocmit   

de catre secretar, 

              In conformitate cu prevederile legii nr. 273/2006,cu privire   la  

finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare, art. 6 din 

legea 52/2003 privind  tarnsparenta decizionala in administratia locala, 

precum si prevederile art. 36 din legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, 

             In temeiul   art. 45 din legea  nr. 215/2001  privind administratia 

publica locala,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, cu un  

numar de   11 voturi “pentru “,adopta urmatoarea : 

 

H O T A R A R E 

 

                Art. 1- (1) Se aproba utilizarea,incepand cu data de 9 ianuarie 

2015, a excedentului bugetului local rezultat la sfarsitul anului 2014,pentru 

sectiunea de dezvoltare,in suma de 2.731.711,16 lei. 

                               (2)  Suma  mentionata se va utiliza  pentru  finantarea 

obiectivelor de investitii,dupa cum urmeaza: 

-238.800,00 lei pentru “Dotarea serviciului pt. situatii de urgenta cu 

buldoexcavator si atv-utv. 

-12.773,78 lei pentru “Refacere si modernizare infrastructura rutiera Dc 15 

si Dc 16 in comuna Berislavesti”. 

-2.477.000 lei  pentru refacere platforma  Dc16, refacere platforma Dc 14, 

refacere platforma drum interes local Sofica, refacere pod armat Valea 

Mamului,refacere pod armat Scaueni, 

-3.137,38 lei –alte cheltuieli pentru investitii. 



               Art. 2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se 

imputerniceste Primarul comunei prin  serviciul contabilitate. 

               Art. 3.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostiinta publica prin 

afisare si va  fi inaintata in termen legal Instiotutiei Prefectului judetului 

Valcea,in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate ,precum si 

Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea.  

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                        contrasemneaza, 

                    Necsoiu Vasile                                 secretar,Cernea Maria 

 

BERISLAVESTI  , 9 ianuarie  2015 


