
       

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORASUL VICOVU DE SUS 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind utilizarea excedentului  bugetului local din execuția anilor precedenți 

 

 

  Consiliul local al orașului Vicovu de Sus, judeţul Suceava; 

            Având în vedere : 

            - Referatul de aprobare  întocmit de Juravle Ionel-Adrian – viceprimarul, cu atribuții de 

primar al oraşului Vicovu de Sus, județul Suceava, înregistrat sub nr. 2.764 din 10.03.2021;  

             - Raportul  Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

având numărul de înregistrare 2.791/10.03.2021; 

  - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Vicovu de Sus nr. 

4538/21.04.2021, nr. 4542/21.04.2021 și nr. 4546/21.04.2021, prin care avizează dezbaterea și 

adoptarea prezentului proiect de hotărâre; 

              - Prevederile art. 58 alin (1), din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) litera ,,b “, alin. (4) litera “a”, ale art. 139,  alin.(3)  

litera ”a”, ale art. 155 alin.(1), litera”c” și  alin.(4),  litera ”b”,  și ale art. 196, alin. (1), litera ”a” din  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

        

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1. - Se aprobă utilizarea sumei de 4.705.018  lei din excedentul bugetului local din 

execuția  anilor precedenți, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local 

pe anul 2021. 

Art. 2.  Se aprobă utilizarea sumei de 59.598  lei din excedentul bugetului instituțiilor 

publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, pentru 

finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului instituțiilor publice și activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul oraşului Vicovu de Sus în 

vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Viceprimarului oraşului Vicovu de Sus, județul Suceava, domnul Juravle Ionel-Adrian; 

- Instituției Prefectului – județul Suceava; 

- Serviciului Financiar-contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Vicovu de 

Sus, județul Suceava. 

            Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 

Local al oraşului Vicovu de Sus, județul Suceava şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei oraşului 

Vicovu de Sus la adresa URL: www.primaria-vicovudesus.ro. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Vasile-Marian Schipor                                                                                                                                         
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