ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL SPANTOV
HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anului 2017 pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare în scopul realizării unor investiţii în interesul colectivităţii
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SPANTOV, JUDEŢUL CALARASI, întrunit in şedinţa
ordinara, astăzi, 28 februarie 2018
Având in vedere:
- raportul de specialitate nr. 578/05.02.2018 al compartimentului de specialitate privind aprobarea utilizării
excedentului bugetului local al anului 2017 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în scopul
realizării unor investiţii în interesul colectivităţii;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină … , agricultură,
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism si pentru
probleme de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială şi protecţie
copii, tineret şi sport de pe lînga Consiliul Local Spantov;
- prevederile art. 58 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 273/2006, lege privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.2/2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018;
- prevederile Legii nr. 52/2003, Lege privind transparenta decizionala in administratia publica;
- prevederile art. 36 alin. (1) si alin. (4) lit. a) si lit. d)din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza dispoziţiilor art. 36 alin. (1) si in temeiul dispozitilor art. 45 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea
nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2017 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii
de dezvoltare in suma de 81.000 mii lei in scopul realizarii unor investitii in interesul colectivitatii, astfel:
 Capitolul 70.02-Locuinte, servicii si dezvoltare publica-art. 71-Sectiunea de dezvoltare-Proiect
“Reabilitare iluminat public”-81.000 lei din care:
1. Servicii de consultanta si proiectare-46.000 lei;
2. Expertizare tehnica a structurii de rezistenta a stalpilor-35.000 lei
Art.2. Primarul si compartimentul financiar-contabil al primăriei vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre;
Secretarul comunei va lua masuri afişare si de comunicare a prezentei hotărâri celor interesaţi in termenul
prevăzut de lege
Presedinte de sedinta,
Consilier,George BAICU
Nr. 9
Adoaptata la comuna Spantov
Astăzi, 28 februarie 2018
Contrasemneaza:
Secretar comuna Spantov,
Liliana BUCIUMENEANU
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Spantov.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Spantov
și pe pagina de internet, cu datele personale anonimizate

