
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUCI 

 

 

 

H O T A R A R E 

 

Cu privire la deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

 

 

 Avand in vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Nuci intocmita in acest 

sens ; 

- Raportul compartimentului de specialitate ; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate ; 

- In conformitate cu prevederile art.58,alin.(1), lit.a) din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- In temeiul art.129, alin.(1) , alin.(2), lit.b si alin.(4), lit.a si art.139, 

alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

 

H O T A R A S T E 

 

 
 

Art.1 – Se aproba deblocarea sumei de 545.500 lei pentru sectiunea de 

functionare,si 2.984.283 lei pentru sectiunea de dezvoltare, reprezentand 

excedentul bugetar la data de 31.12.2019 . 

Art. 2 – Se aproba utilizarea sumei de 545.500 lei in sectiunea de 

functionare astfel :   

- Suma de 10.000 lei pentru capitolul 51.01.03‘’ Autoritati executive  ‘’ 

titlul 20.01.06 ‘’ Piese de schimb ‘’  

- Suma de 535.500 pentru capitolul 84.03.01 ‘’ Drumuri si poduri ‘’ titlul 

20.02 ‘’ Reparatii curente’’ 

Art.3 – Se aproba utilizarea sumei de 2.984.283 lei in sectiunea dezvoltare 

astfel : 



- Suma de 10.000 lei pentru capitolul 51.01.03 ‘’ Autoritati executive ‘’ 

titlul 55.01.42 ‘’ Transferuri din bugetul local catre asociatiile 

intercomunitare ‘’ 

- Suma de 20.000 lei pentru capitolul 65.03.02 ‘’ Invatamant primar ‘’ 

titlul 70.01.30 ‘’ Alte active fixe’’ 

- Suma de 1.127.260 lei in capitolul 67.05.03 ‘’ Intretinere gradini publice, 

parcuri , baze sportive’’ 

- Suma de 1.827.023 lei in capitolul 84.03.01 ‘’ Drumuri si poduri ‘’ titlul 

71.03 ‘’ Reparatii capitale ale altor active fixe. 

Art. 4 – Se completeaza lista de investitii pe anul 2020 conform anexei 

atasate cu doua pozitii reprezentand : 

-  Achizitie sistem de supraveghere video pentru Scoala gimnaziala nr.1 

Nuci’’ in suma de 20.000 lei ; 

-  Lucrari obiectiv reparatii / intretinere drumuri pietruite – DC 10A – 

suma de 535.500 lei din excedentul anului 2019. 

Art.5 – Anexa nr.1 la HCL nr.11/18.03.2020 se va modifica si completa. 

 Art 6 – Ordonatorul principal de credite , prin serviciul contabilitate va duce 

la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 

 
 

 PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZA 

                 SECRETAR GENERAL 

                       SIVU ANGELA 
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Din 30.03.2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


