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PRIMĂRIA COMUNEI RUGINEȘTI 
-PRIMAR- 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 22 

 Din data de 01.04.2021 
 

Privind: aprobare și însușirea utilizării sumei de 2612100  lei din excedentul anilor anteriori, 
rezultat la finele anului 2020, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea 
cheltuielilor aferente obiectivelor de investiție derulate la nivelul comunei Ruginești, județul 

Vrancea, pe anul 2021 
 

 
       Avram Ion, primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, având în vedere: 
 
      
       - prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

      - Art. 87, art. 129 alin 1, alin 4 lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, 
     - raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginesti nr.  
2104/18.03.2021; 
    - referatul de aprobare nr.  2718/02.04.2021; 
 

      
          În 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, propune urmatorul 
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         Art. 1. Să se aprobe și să se însușească utilizarea sumei de 2612100 lei, din excedentul anilor 
anteriori, rezultat la finele anului 2020, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru 
finanțarea cheltuielilor aferente obiectivelor de investiție derulate la nivelul comunei Ruginești, 
județul Vrancea, pe anul 2021, după cum urmează: 

Denumire obiectiv Suma( lei) 

- actualizare PUG-GIS - contract prestări servicii nr. 4336/14.07.2020 50.000,00 

- retea alimentare si distributie gaze natural –contract prestări servicii nr. 

4337/14.07.2020, respectiv nr. 840/08.02.2021 

168.000,00 



- reabilitare, modernizare si extindere pentru grupuri sanitare si centrala termica, 

Camin cultural in sat Ruginesti, comuna Ruginesti, jud. Vrancea -contract prestări 

servicii nr. 496/23.01.2020, contract de consultanta nr. 725/28.04.2017, contract 

prestari servicii nr. 685/ 03.02.2020 

633.000,00 

-sistem iluminat public stradal  - depus proiect pentru finantare  cu cerere 

inregistrata sub nr. 820/13.08.2020, contract prestari servicii intocmire studiu de 

fezabilitate nr. 4286/09.07.2020. 

50.100,00 

-extindere si modernizare a sistemului de apa si canalizare  - CUP Focsani, HCL 

6/28.01.2021 

126.000,00 

- Construire poduri in comuna Ruginesti-contract nr. 6186/28.08.2019, 
315/29.01.2018 

770.000,00 

- Modernizare drumuri de interes local în comuna Ruginesti, jud. Vrancea – 
contract nr.  3909/22.05.2019, 121/ 08.01.2019 , 2719/21.04.2018 

125.000,00 

- amenajare podete in comuna Ruginesti, judetul Vrancea, contract prestari servicii 
nr. 3095/11.05.2020,  respectiv nr. 3388/ 25.05.2020 

365.000,00 

- modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati –obiectivul se afla pe 
lista de sinteza ordin 3459/31.12.2019 pozitia 656 

225.000,00 

TOTAL 2.612.100,00 

 
 
         Art. 2. Hotărârea aprobată va fi dusă la indeplinire de catre primarul comunei Ruginesti prin 
Compartimentul Financiar-Contabilitate. 
 
         Art. 3. Hotărârea aprobată va fi comunicată: primarului comunei Ruginesti, Compartimentul Financiar-
Contabilitate si Institutiei Prefectului - Judetul  Vrancea, prin grija secretarului general al comunei Ruginești, 
județul Vrancea, în termenul prevăzut de lege. 

 
  INITIATOR                                                                              Avizat pentru legalitate 
   Primar                 Secretar general 

              Ion Avram                                                                  Nicoleta Tănase    


