
R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDITI

   H O T Ă R Î R E
 cu privire la  aprobarea utilizarii excedentului bugetar  al anului 2014

Consiliul local al   comunei Suditi judetul Ialomita, Examinand :
Referatul compartimentului contabilitate al Primariei comunei Suditi ,inregistrat 

la nr. 539 din  29.01. 2015;
In conformitate cu:

Prevederile art.  84 din legea  nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale;
Prevederile art. 39 alin.(1) din legea contabilitatii,nr.82/1991;
Prevederile art. 19 lit. d din legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
Prevederile pct. 4.15.3 si 4.16 din  Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 

1720 din 17.12.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea 
exercitiului bugetar al anului 2012;

In temeiul  art. 36 alin. (4) lit. a si art. 45 alin.(6) din legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,se 
adopta prezenta  

      HOTĂRÎRE

Art.1  .- (1) Se aprobă  folosirea sumei de 398,591 mii lei,rotunjit în bugetul local 
la 399,00 mii lei, reprezentînd excedentul bugetului local din anul 2014,pentru realizarea 
următoarelor investiții:

1.-Asfaltare strada Eroilor,comuna Sudiți sat Sudiți-suma de 121,23 mii lei,
2.-Construire platformă gunoi-suma de 200,00  mii lei,
3.-reabilitare clădire magazie Școală-suma de 17,77 mii lei,
4.-Înființare parc comunal – suma de 20,00 mii lei,
5.-Reabilitare cămin cultural vechi- suma de 10,00 mii lei.
6.-Imbunătățirea rețelei de drumuri –comuna Sudiți,județul Ialomița-30,00 mii lei.
(2) Se aprobă  folosirea sumei de 4,453  mii lei,rotunjit în bugetul  activit[ílor 

autofinanțáte   la  suma de 4,50  mii lei, reprezentînd excedentul bugetului activităților 
autofinanțate din anul 2014,pentru realizarea următoarelor :

1.-Dotări independente cămin cultural.
Art.2.- Prezenta  hotarare se comunica Institutiei Prefectului pentru controlul 

legalitatii, si primarului comunei, pentru a asigura aducerea la indeplinire prin 
compartimentele de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier , DOBRIU ARICLIA

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,VASILE IOANA

Adoptata la Sudiţi,
Astazi, 11.02.2015
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