
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4035 din 15.04.2019 

privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul  

2018, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______, în data de __________ la 

care participă un număr de.......consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință,  

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, privind privind aprobarea utilizării 

excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul  2018, ca sursa de finanțare a 

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, 

Având în vedere referatul Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.4009 din data de 15.04.2019; 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) lit a) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale,  

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) și alin. (4) lit. a) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (2) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului anului 2018, în sumă de 1.162.297,12 

lei, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare. 

ART.2 – Viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni și Compartimentul 

financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni vor urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Viceprimarului cu atribuții de primar al comunei Oțeleni  

- Compartimentului financiar-contabil. 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 4034 din 15.04.2019 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul privind privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar pe anul  2018, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare 

 

 

Având în vedere referatul Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.4009 din data de 15.04.2019; 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) lit a) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale,  

Având în vedere prevederile art.36 alin. (2) lit.b) și alin. (4) lit. a) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


