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Consiliul Local 

 

 

 HOTĂRÂREA Nr.6 

Privind: utilizarea excedentului bugetului local, 

înregistrat la 31.12.2021 

 

 Consiliul Local al comunei Pausesti,  întrunit în şedinţa  ordinara  din data 

de 18.01.2022  la care participa  un numar de 11 consilieri  din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

  Văzând că prin H.C.L. nr.54/2021, domnul consilier Fota Nicolae - 

Cristian  a fost ales preşedinte de şedinţă; 

 Luând  în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Păușești privind utilizarea 

excedentului bugetului local, înregistrat sub nr.412/13.01.2022; 

 - raportul compartimentului de specialitate privind utilizarea excedentului 

bugetului local, înregistrat sub nr.413/13.01.2022; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat sub 

nr.424/13.01.2022, întocmit de secretarul general al comunei; 

 -  avizele comisiilor specialitate ale consiliului local, înregistrate sub 

nr.579/18.01.2022; 

           Fiind îndeplinite condițiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică; 

 In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 

1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2021, art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 87, art. 

129, alin. (1), alin. (4) lit. a) din O.U.G nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin. (3), lit. a) și art.196, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind  Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

     H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art. 1. Se aproba utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 

31.12.2021, în sumă de 87.821,90,  pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare a bugetului local în anul 2022, pentru obiectivele de investitii în 

continuare si pentru dotări independente, după cum urmează: 

 - 57.821,90 lei pentru obiectivul “Lucrari de punere in siguranta a zonelor 

supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari “; 



 -20.000,00 lei pentru obiectivul “Reparatii si reabilitare gard imprejmuire 

primarie si casa de  cultura”; 

 -10.000,00 lei pentru obiectivul “Amenajare centru civic comuna Pausesti, 

judetul Valcea“. 

 Art.2. Se aprobă Lista de investiții pe anul 2022, provizorie, pentru 

obiectivele de investitii în continuare, conform anexei, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul comunei şi compartimentul de specialitate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 

Vâlcea, primarului comunei Pausesti, si va fi adusa la cunoştinţa publica prin 

afişare. 

 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă 

și  0 abțineri. 

                                                                                        

 

 

                  

           Preşedinte de şedinţa,                                                   Contrasemnează,  

             Consilier,                                                                    Secretar general, 

       Nicolae – Cristian FOTA                                                  Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Păușești: 18.01.2022 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


