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Privind: aprobarea utilizarii sumei de 1.000.000 lei din excedentul anilor anteriori rezultat
la finele anului 2020, ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare pentru finantarea

cheltuielilor aferente obiectivului de investitie .Reabilitare. modernizare, dotare ~i
extindere grupuri sanitare ~i centrala terrnica, carnin cultural din sat Ruginesti, com una

Ruginesti, judetul Vrancea", derulat la nivelul comunei Ruginesti, judetul Vrancea

Consiliul Local al comunei Ruginesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinarii,
avand In vedere:

• Proiectul de hotarare nr. 11/2021 privind aprobarea utilizarii sumei de 1.000.000 lei din
excedentul anilor anteriori rezultat la finele anului 2020, ca sursa de finantare a sectiunii de
dezvoltare pentru finantarea cheltuielilor aferente obiectivului de investitie .Reabilitare,
modernizare, dotare si extindere grupuri sanitare si centrala termica, carnin cultural din sat
Ruginesti, comuna Ruginesti, [udetul Vrancea", derulat la nivelul comunei Ruginesti, judetul
Vrancea;
• raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului comunei

Ruginesti nr.91·6/11.02.2021;
• referatul de aprobare nr. 967/11.02.2021;
• Contractul de finantare nr. C0760CNOOOl1724100302/12.02.2018 pentru acordarea

ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltare
Rurala, modificat si completat prin actele aditionale nr. 1, respectiv nr. 2;

• Contractul de lucrari servicii si executie lucrari privind realizarea obiectivului
.Reabilitare. modernizare, dotare si extindere grupuri sanitare si centrala termica, camin
cultural din sat Ruginesti, comuna Ruginesti, judetul Vrancea" nr. 496/23.01.2020,
modificat $i completat

• prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

• teglementarilc OMF nr.3155/2020 pentru aprobarea normelor metodologice
privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020;

• raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ruginesti;

• In temeiul art. 129, alin. 4, lit. a), art. 133, alin.1, lit. a), art. 134, alin.1, lit. a), alin.
3, lit. a), art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197, art. 198, art. 200, art. 243 alin. 1, lit. a), lit. b), lit.
e) si art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicata in M.O. nr.
555/05.07.2019

HOTA.RA.~TE

Art. 1. Se aproba utilizarea sumei de 1.000.000 lei din excedentul anilor anteriori
rezultat la finele anului 2020, ca sursa de finantare a sectiunil de dezvoltare pentru
finantarea cheltuielilor aferente obiectivului de investitie .Reabilitare, modernizare, dotare
$i extindere grupuri sanitare ~i centrala terrnica, camin cultural din sat Ruginesti, comuna
Ruginesti, judetul Vrancea", derulat la nivelul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.



Art. 2. Hotararea aprobata va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Ruginesti
prin Compartimentul Financiar-Contabilitate.

Art. 3. Hotararea aprobata va fi cornunicata: primarului comunei Ruginesti,
Compartimentul Financiar-Contabilitate si Institutiei Prefectului - Judetul Vrancea, prin
grija secretarului general al comunei Ruginesti, judetul Vrancea, In termenul prevazut de
lege.
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