
CONSILIUL LOCAL
COMUNAVAIDEENI
JUDETULVALCEA

HOTARAREA NR, 18.

Cu privire la: aprobarea folosirii unei sume din excedentului de buget pe anul
2018.

Consiliul local al comunei Vaideeni, intrunit in sedinta ordinara, in data de
30.0342018, la care participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in
functie;
Sedinta este condusa de domnul Vinereanu Adrian.
Luand in dezbatere ;

-expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primar cu privire la
aprobarea folosirii excedentului de buget ;

—raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.

—avizul comisiei de specialitate a consiliului local, prin care se propune
admiterea proiectului de hotarare in forma si cu continutul initiat de primar ;

Tinand seama de raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare, intocmit
de secretarul comunei ;

Respectand procedura stabilita prin art. 7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenta decizionala in administartia publica ;

In conformitate cu prevederile art, 58, alin 2,3 si 4 din Legea Finantelor Publice
Locale nr, 273/2006 modificata si completata ;

In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu
modificarile si copletarile ulterioare, cu un numar de 13 voturi (< pentru » adopta
urmatoarea.

HOTARARE

Art.1. Se aproba folosirea sumei de 250.0001ei din excedentul de
buget, pentru sectiunea de dezvoltare privind investitiile din bugetul local pe
anul 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.

ArllPrimarul comunei in calitate de ordonator principal de credite va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art,3. Prezenta hotarare va fi afisata si transmisa Primarului comunei si
lnsitutiei Prefectului Judetului Valcea, de catre secretarul comunei

Con se eza,

H a 'colae

Vaideeni
30.03.2018.



Anexa la HCL NR. [3/20];

OBIECTIVELE DE INVESTITII
LA EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

. Punte in punctul Troita Izvorul Rece suma de 30000 lei.

.Reamenajare statii auto cu suma de 30000 lei.

. Modernizare intrare comuna Vaideeni suma de 300001ei.

. Reactualizare PUG comuna Vaideeni suma de 200001ei .

. Modernizare drum Musita in sat Izvorul Rece suma de 20000lei.

. Modernizare drum spre cimitir de la biserica Marita suma de 20000 lei .

.Amenajare Invartita Doruluisuma de 50000lei.
8. Reabilitare drum Grui si Laz in sat Izvorul Rece suma de 500001ei
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Total cheltuieli sectiunea de dezvoltare suma de 250.000 lei.

TOTAL SUMA DE 250000 LEI

Com sem a
S ' RE

Hur l ' olae,


