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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării utilizării în cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 

 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava luând act de: 

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat 

cu nr. 2255 din 17.06.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, înregistrat 

cu nr. 2270 din 22.06.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre; 

- Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop, 

- Hotărârea Consiliului Local Hârtop nr.1 din 8.01.2021 privind aprobarea utilizării în cursul anului 2021 a 

excedentului  anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art.58, alin. (1), lit.a din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(4), litera “a”, art.139, alin.(1) din Codul administrativ, aprobat prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă 

prezenta: 

 

H O T Ă R Â R E  

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea utilizării în cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 8.01.2021, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, anexa la Hotărârea nr. 1 din 8.01.2021 se înlocuiește cu 

anexa la prezenta hotărâre. 



Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  Instituției 

prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

   Președinte de ședință,                                                              Contrasemnează:                                                                                                                                

Dumitru-Vasile HRECENIUC                                                     Secretar general al comunei, 

                                                                                        Elena  COSTAN  

Hârtop, 29.06.2021 

         Nr.33 

 

             Anexa la Hotararea Consiliului Local  nr .33  din 29.06.2021 

Utilizarea în cursul anului 2021  excedentului anual al bugetului local rezultat la 

închiderea exerciţiului bugetar al anului 2020 pentru finanţarea  cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea capitolului bugetar, 

Denumirea obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor 

Valoare totala 

   TOTAL 2.756.739 

1. Cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe: 25.000 

 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiții: „Înregistrarea comunei Hârtop, 

județul Suceava în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și 

impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP) 

15.000 

 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiții: „Achiziție programe informatice” 10.000 

2. Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie 22.301 

 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiții: „Amenajarea unui foișor  din 

lemn și barbecue 

22.301 

3. Cap. 70.02 Serviciul de dezvoltare publica, total, din care: 2.464.055 

 Lucrari in continuare: „FEADR – Infiintare sistem de canalizare si infiintare 

sistem de alimentare  cu apa in comuna Hartop, judetul Suceava”” 

1.400.000 

 Lucrari noi: „Construire gradinita cu program normal cu patru Sali de grupa – 

PRET” - Cofinantare 

432.703 

 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: „Reabilitare cladire si construire 

grupuri sanitare pentru elevi si profesori la Scoala Gimnaziala din comuna 

Hartop, judetul Suceava, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare” 

20.564 

 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: „Infiintare sistem de canalizare si 

infiintare sistem de alimentare  cu apa in comuna Hartop, judetul Suceava”- 

organizare procedura  de achizitie, comisioane, costul creditului, cota aferenta 

CSC 

178.945 

http://www.comunahirtop.ro/


 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: „Construire gradinita cu program 

normal cu patru Sali de grupa – PRET” – comisioane, avize, dirigintie de 

santier 

77.772 

 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: „ Construirea rețelei inteligente 

de distribuție gaze  naturale în comunele Bunești, Vulturești și Hârtop” 

178.945 

 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: „ Amenajare acces/parcare 

Școala Gimnazială Hârtop, județul Suceava” 

25.000 

 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: „ Amenajare acces/parcare 

Școala Primară Hârtop, județul Suceava” 

25.000 

 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: „Extindere rețele electrice de 

distribuție în localitatea Hârtop, județul Suceava” – comisioane, avize, diriginție 

de șantier 

50.398 

 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: „Sistem supraveghere Hârtop”  74.728 

4. Cap.  84.02 Transporturi 245.383 

 Lucrari in continuare: „Modernizare strada Islaz din comuna Hârtop, județul 

Suceava” 

29.683 

 Lucrări noi: „Modernizare drumuri de interes local din comuna Hârtop, județul 

Suceava” 

200.000 

 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: „Modernizare strada Islaz din 

comuna Hârtop, județul Suceava” 

5.700 

 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: „Modernizare drumuri de interes 

local din comuna Hârtop, județul Suceava” 

10.000 

 

 

 

Ordonator principal de credite,                                       Compartiment financiar contabil, 

Hrescanu Vasile-Cătălin                                                         Ilioaia Diana-Alina 

 

 

 

 

 

 

 


