
CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.4

Privitoare la:
aprobarea utrlizdrri partiale din excedentul bugetului local, in anul 2021

, Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinard din data

de 28.01 .2021, la care participd un numdr de 12 consilieri locali din totalul de 13

consilieri locali in funcfie;
Avdnd in vedere hotdrArea Consiliului Local Alunu, Judelul Vdlcea nr. 1 din

12.11.2020, prin care d-l Mudava Nichifor a fost ales preqedintele qedintei pe o
perioadd de trei luni;

Av6nd in vedere:
- raportul intocmit de d-na Ungureanu Eugenia, inspector in cadrul

aparatului de specialitate al primarului com. Alunu, Judetul Valcea, inregistrat sub

nr. 874 din 21.01.2021, prin care propune aprobarea utrlizdrii partiale din
excedentul bugetului local, in anul 202I;

- referatul de aprobare, inregistratd sub nr. 875 din 21.01.2021 intocmit de

viceprimarul comunei Alunu, Judelul VAlcea;
Avand in vedere raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului

Local Alunu, Judetul Valcea;
Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de

hotarare intocmit de secretarul general al comunei;
in conformitate cu prevederile art. 58, alin. (1), lit. <<a>> din Legea nr.

27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
art. 129, alin. (4) litera "a" din OUG nr.5712019, privind Codul Administrativ, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin.(l), lit. a) din OUG nr.5712019, privind Codul
Administrativ, cu un numdr de 12 voturi pentru, adoptd urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aprobd utilizarea sumei de 79.000 lei din excedentul bugetului
local- sursa A, aferent anului 2020, din suma totald de 1.036.675,50 lei, pentru
secliunea de dezvoltare, in vederea achiziliondrii a doud centrale termice, una
pentru sediul Primdriei comunei Alunu Ei una pentru $coala Gimnaziald Alunu din
satul Igoiou.

Art.2 Se aprobd lista provizorie de investilii pentru anul 2027.
Art.3. Primarul comunei Alunu, Judelul Valcea va asigura aducerea la

indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra

modului de indeplinire.



Art. . Prezenta hotarare se va comunica: Instituliei Prefectului-JudeJul
Valcea, Directiei Generale *a Finantelor Publice Valcea, Primarului comunei
Alunu, Compartimentului Cdntabilitate qi Inspecfie Fiscal6, si se va afiga la sediul
Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea.
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28.01 .2021
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