
JUDETUL ARGE$
coMUNA STOENE$Tr
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Nr.39 din 15.12.2021

privind utilizarea excedentului bugetar penffu secliunea dezvoltare ;i
aprobarea programului de investilii pentru anul 2021

Consiliul Local al Comunei Stoenegti, Judelul ArgeE,

in conformitate cu art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale,

Avdnd in vedere referatul nr. 4648 din 08,12.2021, intocmit de primar, prin care solicitd
aprobarea utilizdrii sumei de 93.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la incheierea
exerciliului bugetar al anului 2020, cumulat, pentru secliunea dezvoltare, la modificarea notelor de
fundamentare la obiectivele aprobate, respectiv ,,I.B.U. pe drum local CoteneEti Ei ramificalie in satul
CoteneEti, Comuna StoeneEti, Judelul ArgeE", ,,Asigurarea scurgerii apelor pluviale, podele Ei

asfaltare pe drumuri locale in satele BIdeni qi Coteneqti, Comuna Stoeneqti, Judelul ArgeE", precum
qi aprobarea programului de investilii pentru anul 2021, raportul de specialitate nr. 4652 din
08.12.2021, intocmit de gef birou financiar-contabil,

Jindnd cont de avizul favorabil al comisiei de. specialitate a Consiliului local, Comisia pentru
programe de dezvoltare economico-sociald. buget-fiiranfe, administrarea domeniului public ai privat
al comunei, amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului gi turism, agriculturd, gospodirie
comunalA, servicii Ei comerl,

in temeiul art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) gi art. 197 alin. (1) qi (a) din OUG nr.
57 12019 privind Codul administrativ,

HoTARA$TE3

Art.l. Se aprobd utilizarea sumei de 93.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la
incheierea exerciliului bugetar al anului 2020, cumulat, pentru sectiunea dezvoltare, la modificarea
notelor de fundamentare la obiectivele aprobate astfel:

1. ,,LB.U. pe drum local Coteneqti qi ramificalie in satul Cotenegti, Comuna Stoene;ti, Judelul
Argeq" - 38.000 lei;

2. ,,Asigurarea scurgerii apelor pluviale, podele qi asfaltare pe drumuri locale in satele Bddeni
qi Coteneqti, Comuna Stoeneqti, Judelul Argeq" - 55.000 lei.

Art.2. Se aprobd programul de investilii pentru anul 2021, modificat conform anexei.

Art.3. Prezenta hotdr6re va fi comunicatd Instituliei Prefectului - Judelul Argeq, in vederea
exercitarii controlului de legalitate gi va fi adusd la cunoqtinld publicd.
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