
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunere de motive înregistrată la nr.5298 /31.12.2018 prezentat de domnul Dorin Rusu, 

primarul comunei Crucea, Judeţul Suceava;
- raportul compartimentului financiar-contabil al primăriei prezentat de doamna Iuliana 

Bâtcă, înregistrat nr. 231 / 21.01.2019 ;
- raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico -  socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism, înregistrat la nr. 364 / 30.01.2019;

în conformitate cu prevederile art.58 alin.l lit.a şi b din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, art.45 alin.(2) lit.a şi a art.115 alin.(l) lit.b din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l.Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2018 în sumă de 1618910,73 lei după cum urmează:

ajSuma de 1200.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul
2019;

bjSuma de 160.973,73 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 
decalajele dintre veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 
2018; ’
cjSuma de 257.937 lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 

2019, sumă reportată din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului României şi neutilizată în 
anul 2018 şi care va fi prevăzută la capitolul de cheltuieli 80.01.06.20.23.00 "Prevenirea şi 
combaterea inundaţiilor şi gheţurilor” spre a fi utilizată în scopul pentru care a fost alocată.

Art.2.Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
compartimentul financiar contabil al primăriei, iar prin grija secretarului comunei se va face 
cunoscută celor în drept şi se va înaintată Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control de 
legalitate.

Preşedinte de şedinţă, 
Bîrgăuanu Constantin

Crucea, 30.01.2019 
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Contrasemnează: 
Secretarul comunei.


