ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 13 / 2020
privind utilizarea excedentului anual
al bugetului local pe anul 2019 al comunei Dănești

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 20
februarie 2020, convocat prin Dispoziția nr. 62 / 2020, emisă de primarul comunei
Dănești, județul Harghita;
Analizând Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Dănești cu privire la
utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2019 al comunei Dănești;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.7113/2019;
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr.59/2020;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Dăneşti,
înregistrat sub nr.61/ 2020;
În conformitate cu prevederile
- Legii nr. 5/ 2020 bugetului de stat pe anul 2020
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești nr. 12 / 2020 privind aprobarea
bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2020
- art.58 alin.(1) lit.„a” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3751/2019 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2019;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2020 privind aprobarea utilizării unei sume
din excedentul bugetului din buget local pentru acoperirea deficitului secțiunii
de dezvoltare și din venituri proprii și subvenții al comunei Dănești pentru
acoperirea deficitului secțiunii de funcționare pentru anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2020 privind privind aprobarea bugetului
local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2020;
Respectând prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
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În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă finanţarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă totală de
2.287,180 lei din excedentul bugetului local al anului 2019 rezultat la încheierea
exercițiului bugetar, sumă ce se va folosi pentru finanțarea proiectelor de investiții,
după cum urmează:
- suma de 978.700 lei pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii
educaționale Liceul “Petőfi Sándor”, comuna Dănești și reabilitare
grajd/schimbare destinație în ferma educațională”, realizat în cadrul PNDR,
finanțat prin contractul de finanțare nr. C0720EM00011772100471 din
21.12.2017
- suma de 718.160 lei pentru proiectul “Reabilitare instalații și dotare Casa de
Cultură comuna Dănești, sat Dănești”, realizat în cadrul PNDR, finanțat prin
contractul de finanțare nr. C0760CM00021772100101 din 28.03.2018
- suma de 54.000 lei pentru capital social SC Csikijegkorong Srl
- suma de 250.000 lei pentru proiectul “Lucrări de refacerea infrastructurii
locale DC Olt Hidak, Comuna Dănești”, finanțat prin bugetul de stat prin
buget local, conform HG 468/2016
- suma de 173.700 lei pentru proiectul “Furnizare, instalare și punere în
funcțiune sistemului de supraveghere video în comuna Dănești”, finanțat
din buget local
- suma de 102.620 lei pentru proiectul „Modernizarea drumurilor de interes
local”, ADI DKSZ, realizat în cadrul PNDL, programul MDRAP, finanțat prin
contractul de finanțare nr. 1865/06.03.2018
- suma de 10.000 lei pentru proiectul “Elaborarea planului urbanistic general
(PUG)”
Art.2. Se aprobă finanţarea cheltuielilor secțiunii de funcționare din excedentul
bugetului instiuțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri
proprii al anului 2019 rezultat la încheierea exercițiului bugetar cu suma de 19.000
lei.
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Art.3. Primarul comunei și responsabilul economic vor duce la îndeplinire prevederile
perezentei hotărâri, iar prezenta se comunică către Instituţia Prefectului-Judeţul
Harghita, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita, Primarul comunei
Dănești şi Compartimentul financiar-contabilitate, impozite și taxe locale.
Dăneşti, la 20 februarie 2020

Președintele de ședință,
Both Ágoston

 ………………….………………

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al
C O M U N E I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára
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