
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

 

         CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizării în cursul anului 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 

 
Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava,  având în vedere: 

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

înregistrat cu nr.251  din 19.01.2022, ca instrument de prezentare și motivare; 

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

înregistrat cu nr.252 din 19.01.2022, prin care se susține necesitatea si oportunitatea aprobării proiectului 

de hotărâre; 

- rapoartele de avizare  întocmit de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop; 

 

 

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  dispoziţiilor 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 si completările ulterioare, Consiliul local 

al comunei Hârtop, adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R  E 

 

Art.1. - Se aprobă utilizarea în cursul anului 2022 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2021, în sumă totală de 5.144.877 lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii 
de dezvoltare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. -  Primarul comunei Hârtop in calitate de ordonator principal de credite prin compartimentul financiar 
contabil  vor  aduce la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri. 
 
Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop, Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Suceava, precum și 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:                                                                                                                                      
Constantin LEONTE                                                                   Secretar general al comunei, 

                                                                                                         Elena  COSTAN  
 
Hârtop,   31.01.2022 

         Nr.2 
 

 

 

 

 

http://www.comunahirtop.ro/


 

            Anexa la Hotararea Consiliului Local  nr.2  din 31.01.2022 

Utilizarea în cursul anului 2022  excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar al anului 2021 pentru finanţarea  

 cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolului bugetar, 
Denumirea obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor 

Valoare totala 

   TOTAL 5.144.877 

1. Cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe: 20.000 

1.1 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiti: „Mobilier și 
aparatură birotică și alte active corporale” 

20.000 

2. Cap. 70.02 Serviciul de dezvoltare publica, total, din care: 4.784.877 

2.1 Lucrari in continuare: „FEADR – Infiintare sistem de 
canalizare si infiintare sistem de alimentare  cu apa in 
comuna Hartop, judetul Suceava”” 

2.668.983 

2.2 Lucrari noi: „Construire gradinita cu program normal cu patru 
Sali de grupa – PRET” - Cofinantare 

204.301 

2.3 Lucrari noi: „Extindere rețele electrice de distribuție în 
localitatea Hârtop, județul Suceava” 

200.000 

2.4 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiti: „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 

2.5 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiti: „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, 
alte cheltuieli diverse și neprevăzute 

1.335.084 

2.6. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiti: „Construire 
gradinita cu program normal cu patru Sali de grupa – PRET” – 
comisioane, avize, dirigintie de santier 

51.222 

2.7 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiti: „ Construirea 
rețelei inteligente de distribuție gaze  naturale în comunele 
Bunești, Vulturești și Hârtop” 

167.077 

2.8 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiti: „ Amenajare 
acces/parcare si imprejmuire la Școala Gimnazială Hârtop, 
județul Suceava” 

40.000 

2.9 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiti: „ Amenajare 
acces/parcare la Școala Primară Hârtop, județul Suceava” 

20.000 

2.10 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiti: „Extindere 
rețele electrice de distribuție în localitatea Hârtop, județul 
Suceava” – comisioane, avize, diriginție de șantier 

50.000 

2.11 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiti: „Sistem de 
supraveghere Hârtop” 

27.646 

3. Cap.  84.02 Transporturi 340.000 



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

200.000 

3.2 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiti: „Modernizare 
drumuri de interes local din comuna Hârtop, județul Suceava” 

120.000 

3.3 Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiti: „Achiziționare 
accesorii buldoexcavator 

20.000 

 
 
 

Ordonator principal de credite,                                       Compartiment financiar contabil, 
Hrescanu Vasile-Cătălin                                                         Ilioaia Diana-Alina 
 
 
 
 

 


