
 

 

 COMUNA CRUCEA 

                                                              JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL CRUCEA 

Str. Soseaua Constantei nr. 45 

H O T A R A R E A   NR.2 

privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea 

 exercitiului bugetar  al anului 2014 in anul 2015 

 

Consiliul Local al Comunei Crucea ,judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara din 30.01.2015; 

 Avind in vedere : 

-expunerea  de motive prezentata de d-nul Primar Gheorghe Frigioi; 

- raportul compartimentului financiar contabil ; 

- avizul comisiei de specialitate pentru agricultura ,activitati economic – financiare ,protectia 

mediului si turism; 

         - avizul de legalitate dat de secretarul Comunei Crucea; 

     In conformitate cu prevederile art 58,alin.(1),lit a)din Legea nr.273/2006        

privind finantele  publice  locale actualizata ; 

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) si(2), lit. b coroborat cu alin. 4 ,    lit. a si ale art. 45, 

alin (1), lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 

     H O T A R A S T E : 

     Art.1 Se aproba utilizarea excedentului anului 2013 rezultat la incheierea exercitiului 

bugetar,in suma de 234.674 lei si  neutilazat in anul 2014 ca sursa de finantare a cheltuielilor 

sectiunii de dezvoltare ,pentru proiectul ‘’Imbunatatirea calitatii vietii pentru populatia rurala din 

comuna Crucea,judetul Constanta “;-PNDR Masura 322,in anul 2015. 

  Art.2 Se aproba utilizarea excedentului anului 2014 rezultat la incheierea exercitiului 

bugetar,in suma de 326.976  lei  ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ,al 

bugetului local ,in anul 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Art3 Primarul comunei impreuna cu compartimentul financiar contabil vor urmari ducerea la 

indeplinire a prezentei hotarari. 

 Art.4.Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei Crucea, Institutiei 

Prefectului- Judetul Constanta, primarului  si compartimentului contabilitate din cadrul primariei  . 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu ____voturi pentru ,___voturi contra si ____ 

abtineri . 

 Crucea ,30.01.2015 

                                                                  

 Presedinte de sedinta,         

DOREL DRAGAN                                                  Contrasemnez,                                                           

                Secretar ,  

              REVEICUTA GURGU 

 



ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

E X P U N E R E  DE  M O T I V E 

privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea  exercitiului 

bugetar  al anului 2014 in anul 2015 

 

  Doamnelor si domnilor consilieri ! 

 

Avand in vedere : 

Pentru finalizarea  proiectelor din ani precedenti ,in anul 2015, este 

necesara utilizarea excedentului dupa cum urmeaza: 

 

-  excedentul anului 2013 rezultat la incheierea exercitiului bugetar,in suma de 

234.674 lei si  neutilazat in anul 2014 ca sursa de finantare a cheltuielilor 

sectiunii de dezvoltare ,pentru proiectul ‘’Imbunatatirea calitatii vietii pentru 

populatia rurala din comuna Crucea,judetul Constanta “;-PNDR Masura 

322,in anul 2015. 

 

-  excedentul anului 2014 rezultat la incheierea exercitiului bugetar,in suma de 

326.976  lei  ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ,ale 

bugetului local ,in anul 2015 pentru urmatoarele proiecte:      

 

‘’Eficientizarea consumuluide energie electrica pentru comuna Crucea -  

COD SMIS – 21370, co-finantat din FEDR prin Programul Operational 

Sectorial Cresterea Competivitatii Economice (POS CCE), Axa prioritara nr.4, 

privind valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea 

energiei verzi, , in  suma de 115.870 lei; 

 

‘’Imbunatatirea calitatii vietii pentru populatia rurala in comuna 

Crucea,judetul Constanta “;-PNDR Masura 322 in suma de 211.106 lei; 

Ca urmare a celor prezentate va solicitam doamnelor si domnilor 

consilieri sa fiti de acord cu propunerile facute.  

  Crucea ,30.01.2015  

             Primar , 

                                   GHEORGHE FRIGIOI  

 

 

 

 



ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

 

 

 

RAPORT 

 

privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea 

 exercitiului bugetar  al anului 2014 in anul 2015 

 

  Doamnule primar ! 

 

Avand in vedere : 

Pentru finalizarea  proiectelor din ani precedenti ,in anul 2015,este necesara utilizarea 

excedentului dupa cum urmeaza: 

 

-  excedentul anului 2013 rezultat la incheierea exercitiului bugetar,in suma de 234.674 lei si  

neutilazat in anul 2014 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ,pentru proiectul 

‘’Imbunatatirea calitatii vietii pentru populatia rurala din comuna Crucea,judetul Constanta “;-PNDR 

Masura 322,in anul 2015. 

 

-  excedentul anului 2014 rezultat la incheierea exercitiului bugetar,in suma de 326.976  lei  ca sursa de 

finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ,ale bugetului local ,in anul 2015 pentru urmatoarele 

proiecte:      

 

‘’Eficientizarea consumuluide energie electrica pentru comuna Crucea -  COD SMIS – 

21370, co-finantat din FEDR prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii 

Economice (POS CCE), Axa prioritara nr.4, privind valorificarea resurselor regenerabile de 

energie pentru producerea energiei verzi, , in  suma de 115.870 lei; 

 

‘’Imbunatatirea calitatii vietii pentru populatia rurala din comuna Crucea,judetul 

Constanta “;-PNDR Masura 322 in suma de 211.106 lei; 

 

 

 

 

    Crucea ,23.01.2015  

  

 

   Intocmit, 

Inspector 

 

 

 

 

 


