
 
 

                                                ROMÂNIA 
                                        JUDEŢUL SUCEAVA 
                                COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

privind aprobarea utilizării în cursul anului 2023 a excedentului anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022 

 

Consiliul  local al comunei Baia, judetul Suceava; 

 Având în vedere: 

-    referatul de aprobare  nr. 624 din 25.01.2023 al doamnei  Tomescu Maria, primarul comunei Baia; 

-    raportul  Compartimentului  financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 

sub nr .670 din 26.01.2023; 

-    raportul  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 800 din 31.01.2023; 

-    prevederile art. 58, alin.1, lit. „a” ,art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

     În temeiul  dispoziţiilor art.129  alin.(4), litera “a”, art.139  alin.(1) si art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgenţă a Guvernului  nr. 57 privind Codul administrativ  cu modificarile ulterioare. 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aprobă utilizarea în cursul anului 2023 a excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2022  în sumă totală de 1.068.700 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare  si functionare, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din  prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aprobă utilizarea in cursul anului 2023 a excedentului anual al bugetului  institutiilor publice si 

activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 

2022  in suma totala de 2.520 lei ca sursa de finantare  a cheltuielilor secţiunii de  dezvoltare, conform 

Anexei nr. 2  care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Se aproba transferul sumei de 17,95 lei reprezentand excedentul Scolii Gimnaziale Nicolae Stoleru 

Baia, de la sursa E, in bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Baia aferent anului 2023, la sursa A.    

Art. 4. Primarul comunei Baia  in calitate de ordonator principal de credite prin  compartimentul financiar 

contabil vor aduce la îndeplinire  prevederile prezentei   hotărâri .   

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publica prin grija secretarului prin  afişare la sediul primăriei.            

              
Președintele de ședință,                                                                Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

  Cornel - Geani TĂRĂBUȚĂ        Rodica COCEAN 
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Anexa 1  la HCL nr.1 din 31.01.2023 

Utilizarea excedentului bugetului local al comunei Baia 

 

 
Nr.crt Denumirea obiectivului de investitie 

Sectiunea de dezvoltare- Bugetul Local 

Capitolul Suma  

-lei- 

1. Construire cresa mica in comuna Baia, judetul 

Suceava-  asigurare utilitati  

65.02.71 381.160 

2. Educatia outdoor-  o sansa pentru viitor la Scoala 

Nicolae Stoleru ,in comuna Baia, judetul Suceava 

SMIS 154976 

65.02.58 49.348 

3. Construire centru medical in comuna Baia, judetul 

Suceava 

70.02.71 200.000 

4. Amenajare centru civic –realizare de trotuare in 

comuna Baia, judetul Suceava 

84.02.71 40.000 

5. Amenajare trotuare si rigole  la Scoala 

Gimnaziala din sat Bogata, comuna Baia 

84.02.71 188.392 

 Total sectiunea de dezvoltare   858.900 

 

Nr.crt Denumire 

Sectiunea de functionare –Bugetul Local 

Capitolul Suma  

-lei- 

1. ,,Refacere drum Strada Prundului din comuna 

Baia” 

84.02.20 42.791 

2. ”Refacere suprastructura din balast pentru retele 

stradale din comuna Baia afectate de calamitati 

naturale-(conform HG 554/2020)” 

84.02.20 167.009 

 Total sectiunea de funtcionare  209.800 

 

Ordonator principal de credite 

           Primar,                                                                          Consilier superior, 

Tomescu Maria                                                               Apostol Alina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2  la HCL nr.1 din 31.01.2023 

Utilizarea excedentului bugetului local al comunei Baia 
 

 

   Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii 

Nr. 

crt 

Denumirea  

Sectiunea de functionare 

Capitolul Suma  

-lei- 

1. ,,Cheltuieli de intretinere piata agroalimentara obor din 

comuna Baia” 

70.10.20 2.520 

 Total Sectiunea de functionare –  2.520 

 

 

 

    Ordonator principal de credite 

          Primar,                                                                          Consilier superior, 

Tomescu Maria                                                                   Apostol Alina 

 

 

 

 

 


