ROMANIA
JUDETUL CALARASI
MUNICIPIUL CALARASI

PROIECT DE HOTARARE
privind utilizarea sumei de 5.529.061 lei din excedentul anual al bugetului
municipiului Calarasi rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2019,în exercițiul
bugetar 2020,pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

Consiliul Local Municipal Calarasi, judetul Calarasi,
Avand in vedere:
- referatul nr. 1806/15.01.2020 al Primarului municipiului Calarasi la proiectul de hotarare
privind aprobarea utilizarii sumei de 5.529.061 lei din excedentul anual al bugetului
municipiului Calarasi rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019,in exercitiul bugetar
2020,pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ;
- raportul Direcției Economice nr. 1806/15.01.2020 din cadrul Primăriei municipiului
Călărași;
- prevederile art.58 alin.1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;

H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 5.529.061 lei din excedentul anual al bugetului
municipiului Calarasi rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2019, în exercitiul bugetar
2020, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, asa cum rezulta din Anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Primarul municipiului Calarasi , Directia Economica si Directia Tehnica din
cadrul Primariei municipiului Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Secretarul municipiului Calarasi va lua masuri pentru comunicarea prezentei hotarari
celor interesati.
INITIATOR
P R I M A R,
DANIEL STEFAN DRAGULIN
Nr. 1806/15.01.2020
Vizat,
Secretarul general al municipiului
Cs. Jr. Sarbu Margarit Emanuel
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Primaria municipiului Calarasi
Directia Economica
Directia Tehnica
Nr. 1806/15.01.2020

Se aproba,
PRIMAR,
Ing. Daniel Stefan DRAGULIN

RAPORT
privind utilizarea sumei de 5.529.061 lei din excedentul anual al bugetului
municipiului Calarasi rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019,in exercitiul
bugetar 2020,pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

La incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, a rezultat un excedent bugetar
in suma de 5.529.061 lei
Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar, se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor
deliberative ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
In Anexa la proiectul de hotarare sunt prezentate obiectivele propuse a fi
finantate din acest excedent,inclusiv documentatii tehnice, propuse de Directia
Tehnica a se realiza in anul bugetar 2020 sau, prin incheierea unor contracte
multianuale, unele obiective de investitii
In temeiul art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ si cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati si sa dispuneti.

Director –D.E.,
Nae Valentina

Director -D.P.D.L.
Luminita TRIFU

Director-D.J.,
Papazi Nelu
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Director - DT,
Gheorghe Marian

Primaria municipiului Calarasi
Nr. 1806/15.01.2020

REFERAT
privind utilizarea sumei de 5.529.061 lei din excedentul anual al bugetului
municipiului Calarasi rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019,in exercitiul
bugetar 2020,pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

La incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, a rezultat un excedent bugetar
in suma de 5.529.061 lei
Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar, se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor
deliberative ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
In Anexa la proiectul de hotarare sunt prezentate obiectivele propuse a fi
finantate din acest excedent,inclusiv documentatii tehnice, propuse de Directia
Tehnica a se realiza in anul bugetar 2020 sau, prin incheierea unor contracte
multianuale, unele obiective de investitii
In temeiul art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ; si cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati si sa dispuneti.

PRIMAR,
DANIEL STEFAN DRAGULIN
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APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

Nr. 1806/15.01.2020
ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunțul de
intenție referitor la elaborarea proiectelor de acte normative se aduce la cunoștință
publicului.
Documentele ce stau la baza elaborării proiectului de hotarare privind utilizarea sumei de
5.529.061 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Calarasi rezultat la
încheierea exercitiului bugetar 2019,în exercițiul bugetar 2020,pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare respectiv referatul de aprobare privind necesitatea adoptării
actului normativ, textul complet al proiectului actului supus dezbaterii publice, pot fi consultate
la sediul Primăriei municipiului Călărași, strada București, nr. 140A, la avizierul Primăriei, pe
site-ul Primăriei municipiului Călărași .
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52/2003 persoanele
interesate pot transmite în scris in termen de 10 zile, de la publicarea prezentului anunț,
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii
publice se vor depune la registratura Primăriei municipiului Călărași strada București, nr.
140A.
Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Recomandare la proiect de act
normativ,,
ÎNTOCMIT:
RESPONSABIL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 52/2003
APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL
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