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PRoTECT DE HorAnAnr
pentru modfficarea Hotlririi Consiliului Local nr.32 dtln22.O4.202l privind

ul'rizarea excedentului aferent anului 2O2O in anul2O2l pentru finanfarea
cheltuielilor sectiunii de dezrzoltare

Consiliul Local al oraqului Ciz[ne$ti, jude{ul Ialomila, intrunit in qedinfa ordinard din data de

28IULIE2O2I,
AvAnd in vedere referatul de aprobar" 

"r. 
ll// din /9.0* .2021 al Primarului oragului

CSzdne$ti;

Examinind:
raportul Biroului Contabilitate, Salarizarg Impozite gi Taxe Locale, Executare Siliti nr.

arn lt.oY .2ozr;
- avizul Comisiei pentru prognozd qi programe de dezvoltare economice, activitlti economico-

financiare, investilii, organizare qi funclionare a serviciilor publice de interes local,re,alizarea lucririlor
publice nr din .202t;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public Ei

privat, patrimoniu, agriculturl qi protecfia mediului inconjuritor, fonduri europene, IT - comunicare

online nr._ di, _.2021,
in conformitate cu prevederile art. 58, alin. (1) lit. a) din Legea nr.27312006 privind finan.tele

publice locale, cu modific[rile qi completirile ulterioare;

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) qi alin (4) lit. a) precum gi art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanla

de urgenli a Guvernului nr.57l2Ol9 privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi completirile

ulterioare,

H()TARAgTn:
Art. I. Artl din Hotirirea Consiliului Local nr.32 din 22.04.2021 se modificd Ei va avea

urm[torul con(inut:

,rAtr. 1. Se aprobd utrlizarea excedentului bugetar aferent anului 2020 in antlJ 2021 pentru

finanlarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare, in sumi de 3.200.100 lei, aferenti urm[toarelor

obiective de investilie:"
Art. tr. Lit. p) qi q) al art.l din Hotlrirea Consiliului Local nr.05/30.01.2019 se modifici qi se

completeazd, avind urm[torul confinut:

,,p) Proiectare ;i execulie ,,Sistem de supraveghere video Oraq Cdzdneqti" in suml de 364.100

lei
q) Achizifie buldoexcavalorin sum[ de 170.000lei"

Art. Itr. Celelalte prevederi ale Hotiririi Consiliului Local nr. 32 din 22.04.2021 rimdn
neschimbate.

Art. IV. Primarul oragului Clzdneqti qi compartimentele de resort vor aduce la indeplinire
prezenta hotlrire, clrora le va fi comunicati prin grija secretarului localitilii.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizato
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



PRIMARIA CAZANESTI

JUDETUL IALOMITA
Nr. 4317 din 79.07.2021.

REFERAT DE APROBARE
Ia proiectul de hotlrire pentru modilicarea HotIrfirii Consiliului Local nr. 32 din
22.04.2021privind utilizarea excedentului aferent anului 2O20in anul202l pentru

finanfarea cheltuielilor sec{iunii de dezvoltare

Prrn HCL nr. 32 dn 22.04.2021 a fost aprobatd :utrhzarea excedentului aferent anului
2O2O in anul 2021 pentru finanfarea cheltuielilor seclirurii de dezvoltare. Suma folositd drr
excedent pentru finanfarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare era in sumd de3.552.100lei

Prur acest proiect de hotdrAre se propune modificarea poziliilor de la lit. p) qi g) din lista
obiectivelor finanfate din excedentul bugetar dupd cum urmeaz6:

- In hotdr6rea sus-menfionat6, obiectivul de investilie Proiectare ;i execulie ,,Sistem

tle suprat,eghere t,itleo Ora; C.dzdne;ti" are alocatd suma de 436.100 lei. in data de

05.01.2021 a fost incheiat procesul-verbal la terminarea lucrdrilor la obiectivul sus-

menfionat, prin urmare valoarea investiliei a fost calculatd la suma de 364.100 lei

inclusiv TVA. Prin urmare, modificarea va consta in diminuarea sumei alocate de la

436.100 lei la 364 100 lei

- i, hotdr6rea sus-menfionatd, obiectivul de rnvestilie Achizi{ie buldoexcavator are

alocatd suma de 450.000 lei. in data de 14.06.2021 a fost semnat contractul de

finanlare nr O3/PJDL 2021114.06.2021 inregistrat la Primlria oraEului Cdzdneqti sub

nr. 3720115.06.2021 iar pentru acest obiectiv valoarea totald" este de 469 604,46ler
rnclusiv TVA compusd din valoarea nerambursabilS de 300.000 lei rrclusiv TVA si

valoarea cofinan!5rii de 169604,46 lei inclusiv TVA. Prin urmare, modificarea va

consta in drminuarea sumei alocate de la 450.000 lei la 170.000 lei

- Urmare celor doud modificSrii suma de 3.552.100 lei prevdzutA pentru frranlarea

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare se va dimrrua Ia3.200.100 lei

Primar,
Stelian Traian



CONSI LI UL LOCAL CAZANESTI

JUDETUL IALOMITA
N,. 406p ai,,h.oz.zozt

RAPORT
piuind utilizarea excedentului aferent anului 2020 in anul 2021 pentru finantarea cheltuielilor

sectiunii de dezaoltare

Auand in uedere preaederile art.58,alin((1) din Legea nr.273/2006, priaind finantele publice

locale,cu modificarile si completarile ulterioare ;
Biroul Contabilitote, Solarizare ,Impozite si Taxe Locale, Executare Silita propune spre aprobare

Consiliului Local,utilizarea excedentului bugetului local ,rellectat in anul 2020 in contul 82.A.98.0000-
Dxcedentul bugetului local.

Excedentul anual al bugetului locol rezultat lo incheierea exercitiului bugetar,pe cele doua
sectiuni,dupa efectuorea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele uenituri ale bugetului de

stot sau din alte bugete,precum si dupa achitarea plotilor restante, se reporteoza in exercitiul financiar
urmotor si se utilizeaza ,pe baza hotararilor autoritotilor deliberatiue,astfel:

a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezuoltare; (art.58,alin.1 ,lil a,din legea prioind
finantele publice locale nr.273 din 29.06.2007 cu modificarile si completarile ulterioare).

Excedentul anului 2020,inregistrat la data de 31.12.2020 ,s< cifrat la suma de 3.933.470,37 lei.
Fata de cele prezentate mai sus, propun modificorea si completarea Hotararii de Consiliu Local

nr. 32 adoptata in 22.04.2021 priuind folosirea excedentului bugetului local, in suma de 3.200.100

lei, astfel:

Se adauoa la
Capitolul 61 -ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA - 170.000 lei

Sectiunea C (Achizitii de bunui si alte cheltuieli )

l.Achizitie buldoexcauator - 170.000 lei

Prin transferarea din cap.70 GOSPODARIE COMUNALA punctul 1. SECTIUNEA C Achizitie

buldoexcaaator - suma de 170.000 lei reprezentand contributia proprie la ualoorea proiectului.

Se diminueaza la

Capitolul 70 -GOSPODARIE COMUNALA

Sectiunea B Lucrai noi

l.Proiectare si executie Sistem de supraueghere uideo Oras Cazanesti - 364.100 lei

Voloarea inuestitiei ,achitata din excedentul bugetului local , se diminueaza de la 436.100Iei lo 364.100

,cu suma de 72.000 lei ,in urma finalizarii lucrorii ,conform Procesului Verbal de receptie la terminareo

lucrarilor nr.4091 din 05.07.2021 , uaL finala fiind de 373.000 lei.



Sectiunea C (Achizitii de bunuri si alte cheltuieli )

1. Achizitie buldoexcaaator - 0lei ,inaestitia fiind transferata la capitolul 61- ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA cu suma de 170.000 lei si in excedentul anilor precedenti suma de 280.000
lei.

Suma folosita din excedentul bugetului local ua fi diminuata cu 352.000 lei si onume de lo 3.552.100
lei cat a fost aprobata prin HCL 32/22.04.2021 la 3.200.100 lei.

SEF BIROU,

Stroe Ana


