
R O M Â N I A
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL SĂVENI

PROIECT DE HOTARARE 
privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei Saveni

 Consiliul Local al comunei Săveni , judeţul Ialomita; 

Având în vedere:
 - Referatul de aprobare al primarului comunei Saveni nr. 841/20.02.2020;
 - Raportul de specialitate al  contabilului institutiei  privind utilizarea excedentului anual al  bugetului
general al comunei Săveni  rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019,  nr. 840/20.02.2020; 
- Prevederile art. 58, art. 71 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
-  Ordinul  nr.  3809/2018 al  Ministrului  Finanţelor  Publice,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; 
- Legea nr. 18/1991-Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare;
 -  Raport  de  avizare  al  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Local,  respectiv  comisia  pentru
administraţia publică  locală,  juridică  şi  de disciplină,  apărarea ordinii  şi  liniştii  publice,  a  drepturilor
cetăţenilor nr.  6/3/08.01.2019,  comisia de specialitate învăţământ,  sănătate, cultură, familie,  protecţie
copii,  tineret,  sport,  protecţie  socială  şi  protecţia mediului  nr.  6/2/08.01.2019,  comisia  de specialitate
pentru  programe  de  dezvoltare  economico-sociale,  buget-finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi
privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 6/1/08.01.2019 ; 

În conformitate cu dispoziţiile art.129 și art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ., 

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.  Se  aprobă  utilizarea  excedentului  anual  al  bugetului  general  rezultat  la  încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2019, pentru sectiunea de dezvoltare al bugetului local, in suma de
1.951.504,61 lei,  iar  pentru bugetul autofinantat,  pentru sectiunea de functionare,  in suma de
36921,52 lei ,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul comunei Săveni  prin Compartimentul Contabilitate din aparatul de specialitate,
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituției  Prefectului  judeţului  Ialomita  ,  primarului
comunei ,Compartimentului Contabilitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu şi
pe site-ul propriu.
Art.4. Cu aducere la indeplinire  a prezentei  se încredinţează primarul,  secretarul  localităţii  si
compartimentul contabilitate.

Initiator proiect , 

Primar , 

DRĂGOI DANIELA MARIANA

 

                                                                               

R O M Â N I A



JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL SĂVENI

Anexă la Proiectul de Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului general al
comunei Săveni

  
Nr.
Crt

Denumirea indicatorilor Sume din excedent
-lei-

A B C
1 Excedentul bugetului local – -cod A9800, total din care 1.951.504,61

a.Avans acordat de FNGCN pentru Proiect ,, Modernizare  retea 
alimentare cu apa si infiointare  retea canalizare  in comuna saveni 
,judetul Ialomita

1.314.714,98

b./Cofinantare  Proiect ,, Modernizare  retea alimentare cu apa si 
infiointare  retea canalizare  in comuna saveni ,judetul Ialomita 

100.000,00

c) Modernizare strazi locale in Comuna Saveni- Sat Fratilesti Judetul 
Ialomita 

510.000,00

2 Excedentul bugetului activitati finanțate integral din venituri 
proprii-cod  E9800. Total din care 

36921,52

a.Cap 87.10.50 6828,56
b.Cap. 67.10.0307 30092,97

Initiator proiect , 

Primar , 

DRĂGOI DANIELA MARIANA


