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PRIMARUL COMUNEI GURA VITIOAREI 

 

Nr.  2000  / 02.03.2022 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind utilizarea  excedentului  

 bugetului local la finele anului 2021 
 

Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei întrunit în ședință ordinară din data de __ martie     
2022; 
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind utilizarea excedentului bugetului local la 
finele anului 2021, elaborat din inițiativa dl-ui Primar Stănescu Gheorghe; 
În baza : 
-prevederilor art.58  din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Ordinul nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2021; 
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.b si alin.(4) lit.a), art.136 alin.(3) și art.139 alin.(3) 
lit.(a), art. 155 alin (1) lit.c) alin. (4) lit.b) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

Ținând cont de : 

- Referatul de aprobare nr. 2001/ 02.03.2022  asupra proiectului de hotărâre  privind 

utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2021,  al  primarului în calitatea sa de 

inițiator; 

-  Raportul nr. 2002/ 02.03.2022 al serviciului contabilitate, impozite și taxe ; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1.  Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2021  în sumă de   
9.746.353,41 lei  după cum urmează: 
 (1) Secțiunea de funcționare:  258.000 lei  pentru lucrarea Refacere aparare de 
mal parau Bughea si trecere prin vad DC 17, punct ”Postarita”, 0,035 km, satul Bughea de 
Jos;  Refacere aparare de mal pentru protejare  DC 17,  punct ”La Iorga”, 0,010 km, satul 
Bughea de Jos și   Refacere aparare de mal pentru protejare  DC 16, punct ”Troita”, 0,046 
km, satul Fagetu. 

(2) Secțiunea de dezvoltare: 9.488.000  lei,  astfel:  

- obiectivul “Achiziție imprimantă multifuncțională ”  40.000 lei;  
- obiectivul ”Consultanță și elaborare nomenclatură stradală în comuna Gura Vitioarei”  

- 150.000 lei; 
- obiectivul ”Reparații capitale clădire fost sfat Făget”  - 290.000 lei; 
- obiectivul “Reabilitare spațiu grădiniță de tip after school în sat Gura Vitioarei”  

350.000 lei; 
- obiectivul ”Construire dispensar uman în sat Poiana Copăceni, comuna Gura 

Vitioarei” –  250.000 lei; 
- obiectivul “Amenajare teren sport sat Poiana Copăceni ”  540.000 lei; 
- obiectivul “ Ansamblu de joaca pentru parcurile din Comuna Gura Vitioarei  180.000 

lei; 



- obiectivul “Tractoras de tuns gazonul  20.000 lei; 
- obiectivul ”Înființare sistem alimentare cu apă, sat Bughea de Jos, comuna Gura 

Vitioarei, județul Prahova – 226.000 lei; 
- obiectivul ”Achiziție și montare hidranți în comuna Gura Vitioarei”  - 100.000 lei; 
- obiectivul “Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Gura Vitioarei, 

județul Prahova (Modernizare iluminat stradal)”  101.000  lei; 
- obiectivul “Înființare  iluminat public DJ 100G (Gura Vitioarei – Bughea de Jos)  

144.000  lei; 
- obiectivul ”Extindere iluminat public sat Fundeni”  - 50.000 lei; 
- obiectivul ”Lucrări de extindere alimentare cu gaze în comuna Gura Vitioarei, sat 

Gura Vitioarei  - 160.000 lei ( la nisip – DS5, DS 23, DS FN); 
- obiectivul ”SF dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Gura Vitioarei  

- sat Bughea de Jos” – 150.000 lei; 
- Obiectivul ” Înființare sistem de canalizare în satele Gura Vitioarei, Făgetu și 

Fundeni,  Comuna Gura Vitioarei, Județul Prahova – 291.000 lei; 
- obiectivul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Gura Vitioarei ( în sat 

Bughea de Jos - dc 17, în sat Gura Vitioarei și satele Faget si Fundeni) –PNDL2 ”  
5.000 lei;  

- obiectivul “Construire pod peste pârâul Bughea, sat Făgetu,comuna Gura Vitioarei  ”  
79.000 lei;  

- obiectivul “SF +PT+DE Construire apărare de mal zona Soare sat Bughea de Jos, 
comuna Gura Vitioarei  – 550.000 lei; 

- obiectivul ” Amenajare  scurgere ape pluviale în sat Gura Vitioarei” – 550.000 lei; 
- obiectivul “Asfaltare drumuri în comuna Gura Vitioarei ( satele Gura Vitioarei, Făget 

și Fundeni)” 500.000  lei;  
- obiectivul “Refacere DS 20 L = 0,500 km, Apărări de mal L= 0,450km, Refacere 1 

punte/traversare”  4.757.000 lei;  
- obiectivul “Achiziție cupă buldoexcavator ”  5.000  lei. 

Art.2   Pentru acoperirea eventualelor goluri de casă  provenite din decalajele între  
veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul curent  precum şi pentru acoperirea 
definitivă a eventualului deficit al secţiunii de dezvoltare la sfârşitul exerciţiului bugetar sa fie 
repartizata suma de  353,41 lei. 
Art.3  Incepand cu data prezentei hotarari Hotararea Consiliului Local al comunei Gura 
Vitioarei nr.12/11.02.2022 se revoca. 
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însărcinează Serviciul contabilitate, 
impozite și taxe. 
Art.5  Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică si se comunică Instituţiei prefectului - judeţul 
Prahova, primarului localităţii si tuturor compartimentelor de resort din  aparatul de 
specialitate al primarului , prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale 
Gura Vitioarei si se publica in Monitorul Oficial Local prin compartimentul monitorizare 
proceduri administrative. 
 

 Inițiator, 

 Primar, 

 Stănescu Gheorghe 

 

             Avizat, 

         Secretarul General al Comunei Gura Vitioarei, 

       Jr. Constantin Nicoleta Corina 

 
 


