
 
ROMANIA  
JUDETUL BACAU   
CONSILIUL     LOCAL         AL    COMUNEI  LIVEZI   
 
                                      H O T A R A R E 
                                            Nr.  01   din   31. IANUARIE .2017 
      
    Privind aprobarea  incheierii   exercitiului  financiar  pe anul 2016  si 
utilizarea  sumelor pentru investitii din fondul de excedent al anului   2016    , in   comuna  Livezi 
, judetul  Bacau   
 
             Consiliul Local  al comunei  Livezi , judetul Bacau  intrunit in  sedinta  
ordinara  in data de     31 .IANUARIE .2017    ;    
                                   Avand  in vedere  Expunerea de motive  nr. 492   din 30.01.2017   a 
Primarului  comunei   Livezi , judetul Bacau , d-nul Craciun Gioni   ; 
                                   Tinand   cont  de   Raportul  compartimentului  de specialitate  nr. 493   din 
30.01.2017 intocmit de  d-na Calin Elisabeta , contabil sef.   
                                   
                                    In temeiul   art. 36   alin .(4)  , lit. “a,d,e” ,       art. 45   alin (1)  , precum si    
art.115, alin.  (1),   lit. «  b »     din Legea Administratiei Publice Locale , nr. 215 din 23. 04.2001 , 
modificata  si completata .  
 
                                                 H O T A R A S T E : 
                                   
                      Art.  1 . Consiliul  local  al comunei  Livezi , judetul  Bacau    aproba   
incheierea  exercitiului  financiar  pe anul 2016  si utilizarea  sumelor pentru investitii din fondul 
de excedent al anului   2016    , in   comuna  Livezi , judetul  Bacau , valoarea  sumelor  utilizate 
este   de  372 871.15  lei  . 
In baza  executiei bugetare  de la  30.12.2016 , se constatat  ca in cursul  anului 2016 , la 
investitiile  executate de unitatea  noastra , s-a utilizat  din excedentul    anului  2015 , suma de 
372 871.15  lei . Valoarea de mai sus  se  justifica  astfel : 
-masina     in suma  de     36 119.39  lei  
-Legea nr. 165/ 2014        76 416.00  lei  
-amenajare  SVSU            26 720,00  lei  
-modernizare  drumuri   233 615.76  lei .  
 
 
                                Art.2.  Hotararea  adoptata   va fi comunicata Institutiei Prefectului , judetul 
Bacau    , Administratiei   Judetene    a   Finantelor Publice  a Judetului  Bacau   si Primarului  
comunei  Livezi .  
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Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul  necesar  , unanimitate   de voturi ,   15 consilieri  
prezenti  din 15   alesi  si validati    ,   15    voturi pentru. 

         
 
 


