
JUDETUL  VASLUI  
COMUNA MUNTENII  DE  SUS  
CONSILIUL LOCAL 

H O T A  R A R  E A nr. 45/2014 
pentru utilizarea excedentului bugetului  local, in cursul  anului 2014 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art . 138 alin. (4) şi alin. (5) din Constituția 

României,(r); 
b) art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) art. 58, alin. (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
                e)  art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la cele ale art. 63 
alin. (1) lit. (c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

f)  pct. 4.1 – pct. 4.16  din Normele metodologice  privind încheierea exerciţiului  
bugetar al anului 2013 aprobate prin  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2020/2013; 

g) cap. III, pct. 3.1. din Ordinul nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 
31 decembrie 2013;  

h) Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 31.01.2014 privind aprobarea bugetului 
local pe anul 2014;  

luând act de: 
a) expunerea  de motive a primarului comunei Muntenii  de  Sus, în calitatea sa de 

iniţiator,  calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), 
teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, (r) cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii  de  Sus;  
      c) raportul Comisiei  de programe şi prognoze de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare din cadrul consiliului local al comunei 
Muntenii de Sus;  

                  în temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   MUNTENII  DE  SUS  
H O T A R A S T E : 

Art. 1.- Se aprobă utilizarea in anul 2014 a  execedentului bugetului local  rezultat 
la 31.12.2013  in  suma  de  18.984,00 lei  pentru plata lucrarii „Modernizare  strada  nr. 9”, 
localitatea Satu-Nou, comuna Muntenii de  Sus, judetul Vaslui. 

Art. 2.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei Muntenii  de  Sus  şi 
Prefectului Judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediu  precum şi 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: munteniidesus.ro. 

          Muntenii  de Sus,  16  mai  2014 
  PRESEDINTE  DE SEDINTA     

          Balu Ciprian          SECRETARUL COMUNEI, 
Contrasemneaza: 

                       (cu exercitare temporara de atributii), 

        MONICA  BURGHELEA 

http://www.munteniidesus.ro/webmail�

