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                                               ROMÂNIA  
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

 
 

  HOTĂRÂREA  Nr. 10 / 25.01. 2013 
privind aprobarea  utilizării par ţiale a excedentului anului 2012 al bugetului local al 
comunei Apa şi a listei de investiţii la titlul 56. 
               Consiliul Local al comunei Apa întrunit în şedinţa extraordinară în data de       
        25.01.2013;         
               Având în vedere expunerea de motive al primarului comunei Apa, raportul 

de specialitate şi rapotul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al 
comunei Apa, 

                În conformitate cu prevederile art. 58 alin.1 lit. a din Legea nr.273/ 
29.06.2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare;  

                În temeiul prevederile art.36, alin.2, lit.b şi alin.4,lit.a, precum şi art.45 şi 
art.115 lit.,,b,, din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, privind administraţia publică locală. 

 
                                                             HOTĂRĂŞTE:  
 
                  Art. 1   Se aprobă cheltuirea sumei de 82.500 lei, din excedentul rezultat în 
urma încheierii exerciţiului financiar din data de 31.12.2012 astfel:  
                  21.500 lei pentru achitarea diferenţei a facturii 1484/14.12.2012. 
                  61.000 lei pentru achitarea autoturismului din cadrul proiectului pe 

măsura 322. 
                 Art. 2. Se aprobă lista de investiţii conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
                 Art. 3.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către 
primarul comunei Apa şi compartimentul financiar contabil. 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 
republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 11 
voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva . 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 

     Szabo Agneta                                                                        Moldovan  Vasile 
 
RED : M.V. în 4 EX. 
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          ROMÂNIA 
          COMUNA APA  
          JUD. SATU MARE 
          NR. 106/24.01.2013 
 
 
 
 
                                                     EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
                La proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării parţiale a excedentului 
anului 2012 al bugetului local al comunei Apa şi a modificării listei de investiţii. 
 
 
                         În urma prezentării proiectului de hotărâre, vă aduc la cunoştiinţă 

faptul că,comuna noastră a rămas cu un rest de factură neachitată în sumă de 
21.143,14 lei la SC GDO MOV IMPEX SRL. Suma de 61.000 lei am propus-o 
pentru a achita autoturismul din cadrul proiectului pe masura 322. Menţionez că 
am achitat un avans în cursul anului anterior iar conform contractului până la 
această dată trebuia achitată diferenţa. 

 
                      Propun spre aprobare Consiliului Local al comunei Apa, utilizarea 

sumei propuse din excedentul anului 2012 al comunei Apa şi a listei de 
investiţii aferente acestei sume. 

 
 

PRIMAR, 
 

APAN MIHAI 
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ROMÂNIA 
COMUNA  APA 
JUD. SATU MARE 
NR. 107/24.01.2013 
 
 
 
                                           RAPORT  DE SPECIALITATE 
                la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării parţiale a excedentului 
anului 2012 al bugetului local al comunei Apa şi a modificării listei de investiţii.. 
 
 
 
 Având în vedere faptul că avem obligaţii contractuale , respectiv plata unor 
facturi pentru lucrări şi prestaţii executate iar în bugetul local avem excedent pe anul 
2012 care îl putem utiliza în acest an, în conformitate cu prevederile art.58, alin.(1) 
lit.a din Legea nr.273/2006,privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
         
 
          
                                                            SUSŢIN 
         Dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării parţiale a 
excedentului anului 2012 al bugetului local al comunei Apa şi a modificării listei de 
investiţii. 
 
                     
                                                                                     Consilier contabil 
                                                                                           Dana Guiaş 
 
 
 
                                                                               
 
 


