JUDETUL NEAMT

coruuua nnacaTrsrr

uorAnAnra

NR. 7 DIN

privind aprobarea utilizirii

26.03.2021

"@turui

sf6rqitul anului Z0Z0

-

rocar inregistrat ra

consiliul local al comunei Draganesti, judetul Neamt, intrunit
in qedinf[ ordinara in data de
26 'u '2a21 , iu prezen(a unui num5r
de i 0 consilieri din totalul de 1 i in func{ie, gedin{a
fiind
publica;

Analiz6nd:
Raportul cle spccialitate nr. 815 din 22.03.2021 a.pri,rarului
prin care se propune aprobare
excedentului bugetului local inregistrat la sfhrqitului
anului 2020.
iti confonnitate cu prevederile art.58 alin.l din Legea nr.27312a06 privind
finan{ele pLrblic
locale' cu modificdrile qi cornpletf,rile r-rlterioar",
qi
ale
ordinului Ministrului Finan{el<
fr..u,,
Publice nr'315512020 pentru aprobarea Nonnelor rneiodologice
privind incheierea exerciliului bugetr
al anului 2020;
In confonnitate cu prevederile art.l39, alin (l) ale
art,l9d, alin.(l) lit a) din oUG nr.
57 12019 privind Codul adrninistrariv;

HOTARASTE:
Art'l'- Aprobd utilizarea excedentului eviden{iat in afara bugetului local
din anul 202a, i
sumd de 578'601 lei, pentru acoperirea cheltuieliior sec{iunii
dJ dezvoltare pentru finanlare
obiectivelor de investilii astfbl:

-

90.000 lei Achizitionare autoturism;
20'000 lei Modernizare drumuri satesti in cornuna
Draganesti,.judetLrl Neamt;
220.000 lei Modernizare drurn comunal DC 3 l;
108'601 lei -",Alimentare cu apa potabila in comuna
Draganesti,.judetul Neamt., ;
6'000 lei dispensar
uman in cornune Draganesti, judetul Nearlrt,,;.
',Construire
4'000 lei - .. Modernizarc drumuri cle interes local in comuna
Draganesti, judetul Neamt,,
50'000 lei Modemizare retea de iluririnat public stradal
in comuna l)raganesti;
50'000 lei Dezvoltare retea inteligenta de gaze naturale
in conruna Draganesti;
30.000 lei Reabilitare sediu primaria
Art' 2'- Prezenta hotdrdre poate fi contestat[ la Instan{a de contencios
adrninistrativ ?n tennenr
prevdzut de Legea nr.55412004 cu rnodific[rile qi
completdrile ulterioare.
Art' 3'- Prezenta hotdrare se va comunica Instituliei Prefectului Jude{ului
Nearnt, prirnarulr
comunei Draganesti. compartirnentului contabilitate
clin cadrul aparatului de specialitate al prima*r1
comunei Draganesti. prin grija secretarului comunei.
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