
                                                    ROMÂNIA 

                                        JUDEŢUL HUNEDOARA 

                    CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

 

HOTĂRÂREA NR.  28  /2019 

Privind aprobarea destinatiei excedentului bugetului local al anilor precedenţi 

 

 Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

 Raportat la proiectul de hotărâre nr. 29/10.04.2019; 

 Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca Nicolae, nr. 

29/5/10.04.2019;   

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei oraşului 

Aninoasa, înregistrat cu nr.29/6/10.04.2019, cat si de avizele comisilor de specialitate al 

Consiliului local al orasului Aninoasa nr. 13/7 din 17.04.2019 respectiv nr. 15/7 din 18.04.2019; 

Conform, art. 58, alin. (1) lit. a Legea nr. 273/2013 privind finanţele publice locale, cu 

completările şi modificările ulterioare; 

 În temeiul art.36 alin.4 lit.a şi al art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 a Administraţiei 

publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Aprobă utilizărea sumei de  386,76 mii lei din excedentul bugetar de la sfârşitul 

anului 2018 după cum urmează: 

- Cheltuieli neeligibile aferente obiectivului de investiţii construire bloc 60 apartamente 

locuinţe sociale Str. Vulculeşti – 80 mii lei; 

- Cheltuieli neeligibile aferente obiectiv de investiţii bloc locuinţe sociale -10 mii lei; 

- Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în oraşul Aninoasa 66, 76 mii lei; 

- Reparaţii capital acoperiş imobil Str. Libertăţii, nr. 21- 100 mii lei; 

- Cheltuieli neeligibile aferente obiectivului de investiţii Modernizare străzi de interes 

local pe raza oraşului Aninoasa- 50 mii lei; 

- Construire teren de sport sintetic Str. Uzinei- 80 mii lei. 



 Art.2-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciului buget-

contabilitate, impozite şi taxe locale, salarizare şi resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Aninoasa.. 

 Art.3-Prezenta hotărare poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competent 

în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Art.4-Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului; Primarului oraşului Aninoasa; 

Serv.buget-contabilitate; Trezoreriei Petroşani; D.G.F.P Hunedoara Afişiere şi presă 

 

 

 

Aninoasa la, 

18.04.2019 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR                                                                         

 ALBESCU ADRIAN                                 JR. GHEORGHE SIMION-NELU 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 18.04.2019, cu un număr de 13 voturi pentru, - voturi 

abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri / 13membri prezenţi. 
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