
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL P ĂULENI-CIUC   
                                         

P R O I E C T 
 

HOTĂRÂREA NR    /2013 
privind modul de utilizare a excedentului bugetar de la data 31.12.2012 

 
 
     Consiliul local Comunei  Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţa extraordinară  pe 
data de  04.04.2013,convocat prin Dispoziţia nr. 24/2013 
     Luând în considerare Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei,   ; 
     Ţinând seama de : 
– prevederile art.58    din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale,cu modificările şi completările ulterioare  
– prevederile  Legii nr.5/2013 -Legea Bugetului de Stat pe anul 2013,. 
În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, art.45 alin. 1 şi alin.2 
lit. a,  art.115 alin.(1) lit b  din  Legea nr.215/2001 , privind administraţia 
publică locală republicat. 
– Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

locală. 
 
 
                                          HOTĂREŞTE:  
   
 
     Art.1.- Se aprobă repartizarea exedentului anual al bugetului local ca sursă 
de finanţare a cheltuielilor secţiuni de dezvoltare în sumă de  277 mii lei,  şi se 
va utiliza în felul următor: 
 1.1 suma de 126 mii lei la capitolul 67.02 pentru Construire grădiniţe cu program 
scurt în satul Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Delniţa, 
comuna Păuleni Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Păuleni, comuna Păuleni Ciuc în 
cadrul proiectului intrgrat Măsura 322; 

1.2 suma de  28  mii lei la capitolul 67.02 pentru Construire Capelă Mortuară 
sat. Păuleni-Ciuc, 
1.3. suma de10  mii lei la capitolul 70.02 pentru Amenajare parc în satul Delniţa 
1.4 suma de 64 mii lei la capitolul 84.02 pentru realizarea unui proiect în 
cadrul ADI Vásárút. 
1.5. suma de 49 mii lei la capitolul 55.01 pentru   contribuţia proprie  a comunei 
Păuleni-Ciuc la co-finanţarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Harghita,   



Art.2   Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei  Păuleni-Ciuc  prefectului 

judeţului Harghita, se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei 

Păuleni-Ciuc  ; Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul Primăriei 

comunei Păuleni-Ciuc şi pe pagina de  internet  www.csikpalfalva.eu; 

   
 
 

Păuleni-Ciuc, 04.04.2013. 
 
Preşedintele şedinţei 
  
                                                                    Contrasemneză pentru legalitate 
                                                                                        Secretar 
                                                                                    Fülöp Erzsébet 
                                  
 

 

 

 

 

Nr._______                                                                                        
 Adoptat în şedinţa  ordinară  din data de  04.04.2013 
 Cu un număr de ____--  voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie. 

 

 

 


