
       ROMÂNIA

      
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

 Cod 917007, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România    cod fiscal : 3966281

H O T Ă R Â R E
                              privind aprobarea utilizarii excedentului in anul 2021

Consiliul local  Alexandru  Odobescu , întrunit în şedinţa de   ordinară din data de 14.04.2021
 
Având în vedere:
-proiectul de hotarare si referatul de aprobare al primarului nr.1358/06.04.2021 prin care solicita
aprobarea utilizarii excedentului in anul 2021;
-  raportul  compartimentului  de  specialitate  din  cadrul  primariei  Alexandru  Odobescu  cu  nr.
1357/06.04.2021 intocmit de domnisoara Ilie Doinita;
-raportul comisiei de specialitate pentru agricultură, activitati economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
-prevederile  art.58,lit  b  din  Legea  nr.  273/29.06.2006-  privind  finanţele  publice  locale  cu
modificarile si completarile ulterioare
-prevederile   Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr.15/2021;
-prevederile  art.  129  alin.2,  lit.b  aliniat  4  litera  a  , din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ;
În temeiul  art.139 alin.1si art.196 alin 1 lit a  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T A R A S T E  :

Art.1  Se aprobă utilizarea in anul 2021 a utilizarii excedentului   Consiliului local al comunei
Alexandru Odobescu, judetul Calarasi , la sursa A in suma de 1.733.502,25 lei, pentru
finantarea unor investitii locale , astfel:

 INFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERA CU STATIE DE EPURARE SI
MODERNIZARE SISTEM EXISTENT DE ALIMENTARE CU AP IN SATULŞ GALATUI, COMUNA 
ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI -suma de 1.633.502,25 lei.

 CONSTRUIRE TEREN DE MINIFOTBALCU GAZON SINTETIC,VESTIARE,SAT ALEXANDRU 
ODOBESCU. COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI- suma de 100.000 lei.

Art.2 Se aprobă utilizarea in anul 2021 a utilizarii excedentului   Consiliului local al comunei
Alexandru  Odobescu,  judetul  Calarasi  ,  la  sursa  E  in  suma  de  25.000  lei,  pentru
finantarea unor investitii locale , astfel:

 PERIE DE MATURAT MANTA 1250STD- 17.000 LEI;
 COSITOARE 2 BUCATI- 8.000 LEI

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, primarul comunei si contabilul primariei.
Secretarul primăriei va comunica prezenta celor interesaţi.

Preşedinte şedinţă,                                                      Contrasemnează Secretar general U.A.T,
   DOBRE NINEL                                                                                             Ispas Vasile

Nr.    9
Adoptată la comuna Alexandru Odobescu
Astăzi.14.04.2021
Adoptată cu    10  voturi   pentru , împotrivă nu, abţineri nu
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