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PROIECT  de H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 

 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2021 
 
 
 

Consiliul local al comunei Dobreni, judetul Neamt ; 
Având în vedere : 
-   referatul de aprobare  nr. 2078/14.04.2021, întocmit şi înaintat de Biroul 

Financiar Contabil  al  Primăriei comunei  Dobreni, insusit de primarul comunei 
Dobreni  

-  prevederile art.58 alin. (1)` din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare;   

 -   Legii nr. 15/2021  a bugetului de stat pe anul 2021 ; 
 -   OMFP nr. 3751/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

incheierea exercitiului bugetar al anului 2020 ; 
În temeiul dispoziţiilor  OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Sectiunea  3 „Mandatul,  rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin.(2), lit. b) si 
alin.(4), lit (a) precum si art. 196, „Tipurile de acte administrative” alin.(1), lit a) ; 
 

HOTĂRÂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 in suma de 
1.113.151,46 lei pentru finantarea unor obiective noi de investitii si finantarea 
proiectelor aflate in derulare pe sectiune de dezvoltare.  

Art.3. Primarul comunei Dobreni, în calitate de ordonator principal de credite si 
Biroul financiar, contabilitate,taxe locale si impozite din cadrul Primăriei comunei 
Dobreni vor lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei 
hotărâri. 
 Art.4. Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 18  din  20.04.2021 

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 

 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2021 
 
 

Consiliul local al comunei Dobreni, judetul Neamt ; 
Având în vedere : 
-  referatul de aprobare  nr. 2078/14.04.2021, întocmit şi înaintat de Biroul 

Financiar Contabil  al  Primăriei comunei  Dobreni, insusit de primarul comunei 
Dobreni  

-  prevederile art. 58 alin. (1)` din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare;   

 -   Legii nr. 15/2021  a bugetului de stat pe anul 2021 ; 
 - OMFP nr. 3751/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

incheierea exercitiului bugetar al anului 2020 ; 
În temeiul ; 
dispoziţiilor  OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Sectiunea 3 

„Mandatul,  rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin.(2), lit. b) si alin.(4), lit 
a); 
 

HOTĂRÂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 in suma de 
1.113.151,46 lei pentru finantarea unor obiective noi de investitii si finantarea 
proiectelor aflate in derulare pe sectiune de dezvoltare  
  

Art.3. Primarul comunei Dobreni, în calitate de ordonator principal de credite si 
Biroul financiar, contabilitate,taxe locale si impozite din cadrul Primăriei comunei 
Dobreni vor lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei 
hotărâri. 
 Art.4. Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
       Preşedinte de şedinţă                                     Secretar General Comuna Dobreni,                         
        Apintilioaei Maria                                                  Petrescu Sanda Daniela 
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