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HOTĂRÂREA NR.03
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar în suma de 402,81 mii lei înregistrat la
31.12.2017, că sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în vederea decontării
sumelor aferente obiectivului de investiţii “Alimentare cu apă potabilă zona locuinţe ANL de pe
şoseaua Husi-Iasi nr.74-76 din Municipiul Huşi” şi proiectului “Servicii Integrate pentru o
Comunitate Incluziva în Huşi“, depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 20142020 - Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei; Operaţiunea 4.2: Reducerea
numărului de comunităţi marginalizate (non - roma) aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială
prin implementarea de măsuri integrate

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Având în vedere Expunerea de motive privind aprobarea utilizării
excedentului bugetar în suma de 402,81 mii lei înregistrat la 31.12.2017, că sursa
de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în vederea decontării sumelor
aferente obiectivului de investiţii “Alimentare cu apă potabilă zona locuinţe ANL
de pe şoseaua Husi-Iasi nr.74-76 din Municipiul Huşi” şi proiectului “Servicii
Integrate pentru o Comunitate Incluziva în Huşi“, depus în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi
combaterea sărăciei; Operaţiunea 4.2: Reducerea numărului de comunităţi
marginalizate (non - roma) aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială prin
implementarea de măsuri integrate;
În conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale,
actualizata, nr.273 din 29 iunie 2006, publicată în M.O. 618 din 18.07.2006;
prevederile art.36 alin.(4) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă utilizarea excedentului bugetar în suma de 402,81 mii
lei înregistrat la 31.12.2017 ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare în vederea decontării sumelor aferente obiectivului de investiţii
“Alimentare cu apă potabilă zona locuinţe ANL de pe şoseaua Husi-Iasi nr.74-76
din Municipiul Huşi” şi proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate
Incluziva în Huşi“, depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 20142020 - Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei; Operaţiunea
4.2: Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (non - roma) aflată în risc
de sărăcie şi excluziune socială prin implementarea de măsuri integrate.
(2) Sumele specificate la alin. (1) vor fi incluse în bugetul local, respectiv
în lista de investiţii ce va fi aprobată pentru anul 2018.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Huşi.
HUŞI, 09 ianuarie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
Ionel Matei

Contrasemnează,
Secretarul municipiului Huşi
jr.Monica Dumitrascu

