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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.08  
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 627,76 mii lei rezultat din 

executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri 

proprii la data de 31.12.2020 

 

           Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 

  

             Avand in vedere: 

• Referatul Directiei Economice nr. 353 din 06.01.2021  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 354 din 06.01.2021 

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de  627,76  mii  lei 

rezultat din executia bugetelor  de venituri si cheltuieli ale activitatilor 

finantate integral  din venituri proprii la data de 31.12.2020; 

• Raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 355 din 06.01.2021; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• Avizul  Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, 

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

             In conformitate cu prevederile  Legii privind finantele publice locale, actualizata, 

nr.273 din 29.06.2006, publicata in M.O. 618 din 18.07.2006, prevederile art.129 alin.(2) 

lit.b) coroborat cu art.129 alin.(4) lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ; 

           În temeiul art.139  alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

 

HOTARASTE: 

 

         Art.1.  Se aproba utilizarea excedentului bugetar in suma de   627,76  mii  lei rezultat 

din executia bugetelor  de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral  din venituri 

proprii la data de 31.12.2020. 

 

         Art.2. Se aproba reportarea in anul financiar 2021  a sumei de 206,65  mii lei si 

utilizarea acesteia  ca sursa de finantare a sectiunii de functionare, repartizata pe activitati 

astfel: 

• Centrul Public de Desfacere Husi  = 63,51  mii lei pentru finantarea Sectiunii 

de functionare ; 
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• Activitatea Administrarea Cimitirelor  =  90,82  mii lei pentru finantarea 

Sectiunii de functionare. 

• Activitatea Radioficare  = 2,84 mii lei , sumă ce se va prelua la bugetul local; 

• Activitatea de Pășunat = 49,48 mii lei pentru finanțarea Secțiunii de 

funcționare. 

 

        Art.3. Se aproba reportarea in anul financiar 2021  a sumei de 379,87  mii lei 

reprezentand excedent bugetar institutii de  invatamant preuniversitar si utilizarea acesteia  

pentru : 

a) Finantarea cheltuielilor Sectiunii de functionare in suma de 372,82 mii lei, pe centre 

financiare , astfel : 

▪ Gradinita cu program prelungit nr.1 Husi                 17,65 mii lei  

▪ Gradinita cu program prelungit nr.10                         7,16 mii lei  

▪ Gradinita cu program prelungit nr.12 Husi               23,39 mii lei 

▪ Scoala Gimanziala “Mihail Sadoveanu”Husi            12,76  mii lei  

▪ Colegiul National “Cuza Voda” Husi                          0,97  mii lei  

▪ Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” Husi                     13,83 mii lei  

▪ Colegiul Agricol”Dimitrie Cantemir” Husi              302,73 mii lei 

▪  Scoala Gimanziala “Anastasie Panu”Husi                  1,38  mii lei 

 

          Art.4.  Se aproba reportarea in anul financiar 2021  a sumei de 41,24 mii lei 

reprezentand excedent bugetar Spitalul Municipal”Dimitrie Castroian” Husi si utilizarea 

acestuia pentru finantarea: 

                    - Sectiunea de functionare    12,94  mii lei 

                    - Sectiunea de dezvoltare        28,3  mii lei 

 

         Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.    
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