
ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA URECHESTI 
CONSILIUi. LOCAL AL COMUNEI URECHESTI 

Cod de identificare fiscală: 4352700 
www.comunaurcchcsti.ro, e-maill:primaria.urechesti@gmail com 

Tel: 0234335591; Fax: 0234335500 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 2367 / 13.04.2021 

privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Urechesti din anul 2020 pentru anul 2021 

A l1ând în vedere: 

• Referatul pentru aprobare al primarului cu nr. 2365 / 13.04.2021 în calitate de initiator al
proiectului de hotarare;

• Raportul de specialitate nr. 2366 / 13.04.2021, întocmit de catre Compartimentul financiar
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;

Potrivit prevederilor: 

• Art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
• Art. 36 alin.(l t din Legea 215/2001 a Administraţiei publice locale republicată cu

modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 
privin<l a<lrninislra�ia publică locală, republicală, cu mo<li.ficările �i completările ulterioare, 

PROPUNE: 

Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al comunei Urechesti, judeţul Bacau, în 
sumă de 3.670. 718.09 lei ca sursa de .finanlare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare penlru 
obiectivul de investitii „Modernizare retele de drumuri de interes local in com. Urechesti , 
J udetul Bacau" - Mas ura 7 .2. 

Art. 2. Primarul comunei prin intermediul compartimentului financiar contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotarari. 

Art. 3. Prezenta Hotarare poate fi atacata in termen de 30 zile la Tribunalul Bacau -
Sectia a II a Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Legii 554/2004 
privind conteciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se 
procedura prealabila. 

Art. 4. Prezenta Hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile 
legii si se comunica prin grija Secretarului comunei, Primarului Comunei Urechesti, 
Compartimentului Financiar contabilitate si Institutiei Prefectulului Judetul Bacau in vederea 
verificarii legalitatii. 

P. Secretar General
(Delegat) Al anţa 




