
              ROMÂNIA 
    JUDEŢUL IALOMIŢA                      
      CONSILIUL LOCAL 
 AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 22.04.2021 privind 

utilizarea excedentului aferent anului 2020 în anul 2021 pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 

 

  Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 
28 IULIE 2021, 
 Având în vedere referatul de aprobare nr. 4317 din 19.07.2021 al Primarului orașului Căzănești; 

Examinând: 
- raportul Biroului Contabilitate, Salarizare, Impozite și Taxe Locale, Executare Silită nr. 4366 

din 20.07.2021; 
- avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități economico-

financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, realizarea lucrărilor 
publice nr. 16 din 26.07.2021; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și 
privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT – comunicare 
online nr. 29 din 19.07.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 58, alin. (1) lit. a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) precum și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE:  
 

  Art. I. Art.1. din Hotărârea Consiliului Local nr.32 din 22.04.2021 se modifică și va avea 
următorul conținut: 
 „Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2020 în anul 2021 pentru 
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în sumă de 3.200.100 lei, aferentă următoarelor 
obiective de investiție:” 
 Art. II. Lit. p) și q) al art.1. din Hotărârea Consiliului Local nr.05/30.01.2019 se modifică și se 
completează și vor avea următorul conținut: 

„p) Proiectare și execuție „Sistem de supraveghere video Oraș Căzănești”  în sumă de 364.100 
lei 

   q) Achiziție buldoexcavator în sumă de 170.000 lei” 
 Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 22.04.2021 rămân 
neschimbate. 

Art. IV. Primarul orașului Căzănești şi compartimentele de resort vor aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre, cărora le va fi comunicată prin grija secretarului localității. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                               Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                               Secretar General al UAT, 
 MOICEANU ALEXANDRU                                       OANCEA GEORGETA 
 
 

 
 

Nr. 59 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 28.07.2021 
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