Romania
Judetul Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Consiliul local

Proiect de hotarare nr. !f /2020
privind aprobarea utilizarii sumei de 934.094,00 lei
din excedentul bugetului local inregistrat la data de 31.12.2019
Consiliul Local al

ora~ului Negre~ti,

judetul Vaslui,

avand in vedere:
- referatul de aprobare al initiatorului nr. 637 /22.01.2020;
- raportul biroului buget - contabilitate nr. 656/22.01.2020;
- Ordinul Ministrului Finantelor nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, completat ~i modificat cu Ordinul
nr.3799/2019;
in conformitate cu art.58, alin.(1), lit."a" din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare;
in temeiul art.129, alin.(2), lit.,,b", alin.(4), lit."a", art.139, alin.(3), lit."a" ~i art.196, alin.(1),
lit."a" din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

Adoptii prezenta,
Hotarare:
Art.1 - Se aproba utilizarea sumei de 934.094,00 lei din excedentul bugetului local inregistrat
la data de 31.12.2019, astfel:
Cap. 51.02 "Autoritati publice" - 85.000 lei, in urmatoarea structura:
Denumire obiectiv
lmprimata laser A3
Software urbanism
Sistem informatic complet (hardware) urbanism
Sistem server contabilitate
Sistem server ITX
NAS- network attached storage
Licenta windows server
Total:

Valoare
-lei 3.000
60.000
5.000
5.000
5.000
3.000
4.000
85.000

Cap. 65.02 "lnvatamant" - 21.420 lei, in urmatoarea structura:
Denumire obiectiv
Racord gaz, retehnologizare centrala termica si reabilitare tehnica "Gradinita cu
program normal nr. 1 Prichindel, oras Negresti, iudetul Vaslui".
Total:
Cap. 67.02 "Cultura, recreere

~i

Valoare
-lei 21.420
21.420

religie" - 6.000 lei, in urmatoarea structura:

Denumire obiectiv
Realizare sistem de ventilatie si reparatii interioare la Biblioteca
Oraseneasca "Constantin Macarovici" oras Negresti, iudetul Vaslui
Total:

Valoare
-lei 6.000
6.000

Cap. 70.02 "Locuinfe, servicii ~i dezvoltare publica" - 820.008 lei, in urrnatoarea structura:
Denumire obiectiv
Piata agroalirnentara, oras Negresti, judetul Vaslui
Expertizare alunecare teren rnal stang rau Barlad
Refacere sarpanta si invelitoare la constructia existenta Spital Orasenesc Negresti
Construire baza sportive TIP I, strada Decebal, nr. 6, orasul Negresti,
Liceul Tehnologic "Nicolae lorga" - corp B, judetul Vaslui
Extindere conducte de distributie gaze naturale in orasul Negresti,
judetul Vaslui, in lungirne totala de L=1997 rn
Elaborare PUG, UAT Negresti, judetul Vaslui
Locuinte pentru tineri destinate inchirierii, P+3E, etapa 1-32 u.i.,
strada Casa Apelor, nr. 1 A, oras Negresti, judetul Vaslui
Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor raul Barlad,
oras Negresti
Sistern integrat de reabilitare a sisternelor de alirnentare cu apa si canalizare,
a statiilor de tratare a apelor potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in
localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori (C.N.I.)
Fazarea proiectului Reabilitarea sisternului de alirnentare cu apa, a sisternului de
canalizare si a statiilor de epurare in aglornerarile Vaslui, Barlad, Husi si
Negresti, judetul Vaslui.
Total:

Valoare
-lei 11.900
50.000
30.000
119.500
357.077
11.900
29.631
10.000
100.000

100.000

820.008

Cap. 84.02 "Transporturi" - 1.666 lei, in urmatoarea structura:
Denurnire obiectiv

Valoare
-lei 1.666
1.666

Modemizare drurnuri de interes local in Oras Negresti, judetul Vaslui
Total:

Art.2 - Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de prirnarul
contabilitate.
Negre~ti,

~~~~~~~~

Initiator,
Primarul ora~ul
Vasile VOICU

Rd.G U PG/2 exp.

ora~ului,

prin biroul buget-

2020

Avizat,
Secretar general
Felicia FAUR

Romania
Judetul Vaslui
Orasul Negresti
Primar
Nr. 637 /22.01.2020

Referat de aprobare
la proiectul de hota.rare, privind aprobarea utilizarii sumei de 934.094,00 lei
din excedentul bugetului local lnregistrat la data de 31.12.2019

Tinand cont de necesitatea asigurarii resurselor financiare pentru
obiectivele de investitii aflate in diferite stadii de executie si avand in vedere
Programul anual de investitii publice propus pentru anul 2020, se solicita
aprobarea utilizarii partiale a excedentului rezultat la incheierea exercitiului
bugetar 2019, ca si sursa de finantarea a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
potrivit proiectului de hotarare initiat.
Avand In vedere cele prezentate, supun dezbaterii ~i aprobarii consiliului
local, proiectul de hotarare 1n forma prezentata.
Va multumesc!
'

Negre~ti,

_ _ _ _ _ _ 2020

Initiator,
Primarul ora~ului
Vasile VO /

Romania
Judetul Vaslui
Orasul Negresti
Primaria
Biroul buget - contabilitate
Nr. 656/22 ianuarie 2020
RAPORT
la proiectul de hotarare, privind aprobarea utilizarii sumei de 934.094 lei
din excedentul bugetului local inregistrat la data de 31.12.2019

Avand in vedere OMFP nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar al anului 2019 completat si modificat cu Ordinul nr. 3799/2019,
contul de executie al bugetului Orasului Negresti la 31 decembrie 2019 s-a incheiat cu un
excedent total de 3.719.768,19 lei.
Potrivit prevederilor art. 58 al Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, " alin.(1) excedentul anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6, lit. a), a celor
exceptate la art. 6, lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si du pa
achitarea platilor restante, se reporteaz~ in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza
hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:
a)
ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b)
pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre
veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in limita
disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a);
c)
pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si
dezvoltare dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar."
Tinand cont de necesitatea asigurarii resurselor financiare pentru obiectivele de investitii
aflate in diferite stadii de executie si avand in vedere Programul anual de investitii publice
propus pentru anul 2020, se solicita aprobarea utilizarii partiale a excedentului rezultat la
incheierea exercitiului bugetar 2019, ca si sursa de finantarea a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare dupa cum urmeaza:
1.
Pentru obiectivul de investitii 11 Piata agroalimentara, oras Negresti, judetul
Vaslui", suma de 11.900 lei, in vederea actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Se
mentioneaza ca acest obicetiv este in curs de executie.
Valoarea executata la data de 31.12.2019 fiind de 1.305.074 lei. Se mentioneaza ca este
necesar a se actualiza indicatorii tehnico-economici in vederea scoaterii la licitatie a lucrarii,
motivat de incetarea contractului de lucrari cu executantul initial.
2.
Pentru obiectivul de investitii 11 Racord gaz, retehnologizare centrala termica si
reabilitare tehnica 11 Gradinita cu program normal nr. 1 Prichindel, oras Negresti, judetul Vaslui 11
este necesara suma de 21.420 lei, in vederea realizarii proiectului tehnic si a detaliilor de
executie. Obiectivul este in curs de executie, valoarea realizata la data de 31.12.2019 fiind de
7.018,61lei. Pentru acest obiectiv exista un contract de finantare in suma de 148.126 lei finantare
in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL II) perioada 2017-2020.
3.
Pentru obiectivul de investitii 11 Realizare sistem de ventilatie si reparatii interioare
la Biblioteca Oraseneasca "Constantin Macarovici'', oras Negresti, judetul Vaslui 11 este necesara
suma de 6000 lei, in vederea efectuarii studiului de fezabilitate (HCL 118/2019).
4.
Pentru obiectivul de investitii 11 Expertizare alunecare teren mal stang rau Barlad"
(zona pod) suma de 50.000 lei pentru expertiza tehnica si intocmire DALI conform HCL nr.
108/2019.

5.
La obiectivul de investitii "Refacere sarpanta si invelitoare la constructia existenta
Spital Orasenesc Negresti", este necesara suma de 30.000 lei pentru expertiza tehnica si
intocmire DALI, conform HCL nr 106/2019.
6.
Pentru obiectivul de investitii "Construire baza sportive TIP I, strada Decebal, nr.
6, orasul Negresti, Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga" - corp B, judetul Vaslui", suma totala de
119.500 lei, din care: suma de 59.500 lei este necesara pentru studiu topografic, studio geotehnic,
studiu de fezabilitate pentru utilitati, obtinere avize, acorduri si autorizatii si suma de 60.000 lei
pentru lucrari topografice pentru plan amplasament in vederea dezmembrarii, acte notariale,
autorizatii de desfiintare, certificate de urbanism, demolare corp C7.
Obiectivul a fast aprobat prin HCL nr. 99/2019 .
7.
La obiectivul "Extindere conducte de distributie gaze natural in orasul Negresti,
judetul Vaslui, in lungime totala de L=l997 m" este necesara suma de 357.076,16 lei conform
HCL nr. 102/2019.
8.
Pentru obiectivul "Elaborare PUG , UAT Negresti, judetul Vaslui" se prevede
suma de 11.900 lei.
9.
Obiectivul "Locuinte pentru tineri destinate inchirierii, P+3E, etapa 1-32 u.i.,
strada Casa Apelor, Nr. 1 A, oras Negresti, judetul Vaslui" este necesara suma de 29.631 lei
pentru efectuarea studiului topograpic, studiului geotehnic, studiului de fezabilitate pentru
utilitati, obtinere avize, acorduri si autorizatii. Obiectivul a fast aprobat prin HCL nr. 107/2019.
10.
La obiectivul de investitii " Modernizare drumuri de interes local in Orasul
Negresti, judetul Vaslui", la care dirigintele de santier nu a deschis contul de garantie de buna
executie, se prevede suma de 1666 lei pentru a se putea face plata serviciului de asistenta tehnica
din partea dirigintelui de santier. Se mentioneaza ca valoarea se afla in soldul contului de
furnizori .
11.
Pentru obiectivul "Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor raul
Barlad, oras Negresti" se prevede suma de 10.000 lei pentru servicii de consultant in vederea
obtinerii de fonduri europene.
La pozitia globala "Alte cheltuieli de investitii" sectiunea dotari independente
12.
sunt prevazute urmatoarele achizitii, conform notelor de fundamentare aprobate:
• Imprimata laser A3 in valoare de 3.000 lei;
• Software urbanism in valoare de 60.000 lei;
• Sistem infarmatic complet (hardware) urbanism in valoare de 5 .000 lei;
• Sistem server contabilitate in suma de 5.000 lei;
• Sistem server ITX in suma de 5.000 lei;
• NAS- network attached storage in suma de 3.000 lei;
• Licenta windows server in suma de 4.000 lei.
~
In categoria cheltuielilor sectiunii de dezvoltare sunt cuprinse si cofinantarile de
la bugetul local pentru proiecte si programe pentru care primaria este parte in contract.
Ca urmare sunt prevazute sume pentru transferuri de la bugetul local pentru unele obiective
de investitii de interes public in anul 2020 ( titlul 55) dupa cum urmeaza:

• "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor
de tratare a apelor potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de
pana la 50.000 de locuitori (C.N.I.) - suma de 100.000 lei;
• " Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de
canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Hu~i ~i Negresti, judetul Vaslui
(POIM) - in suma de 100.000 lei.
In ceea ce priveste programul obiectivelor de investitii propus pentru anul 2020, precizam
faptul ca in aceasta etapa s-a procedat la includerea in cuprinsul acestuia a valorii lucrarilor unor
obiective de investitii, pentru care in prealabil au fast aprobate documentatiile tehnico economice.

Supunem analizei si aprobarii Consiliului Local Negresti repartizarea sumei de 934.094 lei
din excedentul anilor anteriori, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul
2020, dupa cum urmeaza:
Cap. 51.02 "Autoritati publice" - 85 .000 lei, in urmatoarea structura:
Denumire obiectiv
Imprimata laser A3
Software urbanism
Sistem informatic complet (hardware) urbanism
Sistem server contabilitate
Sistem server ITX
NAS- network attached storage
Licenta windows server
TOTAL:

valoare
-lei3.000
60.000
5.000
5.000
5.000
3.000
4.000
85.000

Cap. 65.02 "lnvatamant" - 21.420 lei, in urmatoarea structura:
Denumire obiectiv
Racord gaz, retehnologizare centrala termica si reabilitare tehnica
"Gradinita cu program normal nr. 1 Prichindel, oras Negresti,
judetul Vaslui.
TOTAL:

valoare
-lei-

21.420
21.420

Cap. 67 .02 "Cultura, recreere si religie" - 6.000 lei, in urmatoarea structura:
Denumire obiectiv

valoare
-lei-

Realizare sistem de ventilatie si reparatii interioare la Biblioteca
Oraseneasca "Constantin Macarovici" oras Negresti,
judetul Vaslui

6.000

TOTAL:

6.000

Cap. 70.02 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" - 820.008 lei, in urmatoarea structura:
Denumire obiectiv
Piata agroalimentara, oras Negresti, judetul Vaslui

valoare
-lei11.900

Expertizare alunecare teren mal stang rau Barlad

50.000

Refacere sarpanta si invelitoare la constructia existenta Spital
Orasenesc Negresti

30.000

Construire baza sportive TIP I, strada Decebal, nr. 6, orasul Negresti,
Liceul Tehnologic Nicolae Iorga- corp B, judetul Vaslui

119.500

Extindere conducte de distributie gaze natural in orasul Negresti,
judetul Vaslui, in lungime totala de L=1997 m

357.077

Elaborare PUG, UAT Negresti, judetul Vaslui

11.900

Locuinte pentru tineri destinate inchirierii, P+3E, etapa 1-32 u.i.,
strada Casa Apelor, Nr. 1 A, oras Negresti, judetul Vaslui

29. 631

Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor raul Barlad,
oras Negresti

10.000

Sistem integral de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare,
a statiilor de tratare a apelor potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in
localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori (C.N.1.)

100.000

Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului
de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi
si Negresti, judetul Vaslui

100.000

TOTAL

820.008

Cap. 84.02 "Transporturi" - 1.666 lei, in urmatoarea structura:
valoare
-lei-

Denumire obiectiv

Modernizare drumuri de interes local in Oras Negresti, judetul Vaslui

1.666

TOTAL

1.666

Fata de cele prezentate, va rog sa analizati

~i

sa dispuneti!

intocmit,
$ef birou buget contabilitate
Ee. Gugeanu Lenuta

At7

