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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

HOTĂRÂREA NR.05 
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar în suma de 421,69 mii lei rezultat 

din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii 

 

           Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui. 

  

             Având în vedere expunerea de motive privind aprobarea utilizării 

excedentului bugetar în suma de 421,69 mii lei rezultat din execuţia bugetelor de 

venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii; 

             În conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale, 

actualizata, nr.273 din 29.06.2006, publicată în M.O. 618 din 18.07.2006, 

prevederile art.36 alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art.1. – Se aprobă utilizarea excedentului bugetar în suma de 421,69 mii lei 

rezultat din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii. 

 

         Art.2. Se aprobă reportarea în anul financiar 2017 a sumei de 80,9 mii lei şi 

utilizarea acesteia ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare, repartizată pe 

activităţi astfel: 

 Centrul Public de Desfacere Huşi  = 49,69 mii lei pentru finanţarea 

Secţiunii de funcţionare ; 

 Activitatea Administrarea Cimitirelor  = 31,21 mii lei pentru finanţarea 

Secţiunii de funcţionare. 
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        Art.3. Se aprobă reportarea în anul financiar 2017 a sumei de 246,12 mii lei 

reprezentând excedent bugetar instituţii de  învăţământ preuniversitar şi utilizarea 

acesteia pentru: 

a) Finanţarea cheltuielilor Secţiunii de funcţionare în suma de 219,75 mii lei, 

pe centre financiare , astfel : 

 Grădiniţă cu program prelungit nr.1 Huşi             11,88 mii lei  

 Grădiniţă cu program prelungit nr.12 Huşi            5,01 mii lei 

 Scoala Gimanziala “Mihail Sadoveanu”Huşi           6,27 mii lei  

 Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu” Huşi                0,5 mii lei  

 Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” Huşi                 21,31 mii lei  

 Colegiul Agricol”Dimitrie Cantemir” Huşi           174,78 mii lei  

 

    b) Finanţarea cheltuielilor Secţiunii de dezvoltare în  

        suma de 26,37 mii lei , total                                                    26,37 mii lei  

         din care: 

 Colegiul Naţional “Cuza Voda” Huşi                        26,37 mii lei  

 

          Art.4.  Se aprobă reportarea în anul financiar 2017 a sumei de 94,67 mii lei 

reprezentând excedent bugetar Spitalul Municipal”Dimitrie Castroian” Huşi şi 

utilizarea acestuia pentru finanţarea Secţiunii de dezvoltare. 

 

         Art.6  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.    

 
                                                                            HUŞI, 09 ianuarie 2017   
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                              Contrasemnează, 

    Filip Cosmin Adrian                                              Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 


