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privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021 la Serviciul Local 
„Eco Valea Muntelui Comiinelti" 

Consiliul Local al orasului Comanesti jud. Bacau, intrunit in sedinta ordinara din data de 
20-12-2021; 

Avand in vedere: 
- Adresa nr. 20824 din 06-12-2021 a Serviciului Local „Eco Valea Muntelui ComAnesti", 

inregistrata la Registratura Orasului Comanesti sub nr. 49497/06-12-2021, prin care Sef Serviciu solicita 
aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021 la Serviciul Local „Eco Valea 
Muntelui Comanesti"; 

- Raportul de specialitate nr.494981 06-12-2021 al Directiei economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului orasului Comanesti, care propune aprobarea solicitArii venite de la Serviciul 
Local „Eco Valea Muntelui Comanesti"; 

- Referatul de aprobare nr. 49502/06-12-2021, al Primarului Orasului Comanesti; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Comanesti. 

In confortnitate Cu: 
- Art. 58 aim. (1) din Legia 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. a 0 d, alin (7) lit. n, art. 139 aim. (3) lit. a, art. 196 alin. (1) 
lit, a, precum si al art. 197 aim. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adopta 
urmatoarea: 
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Art.1 Consiliul Local al orasului Comanesti, aproba utilizarea excedentului bugetar din anul 

2020 in anul 2021 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare la Serviciul Local „Eco 
Valea Muntelui ComAnesti". 

Art.2 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului orasului 
Comanesti, Serviciului Local "Eco Valea Muntelui Comanesti" precum i directiilor, serviciilor 
compartimentelor interesate, pentru informare i ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in termen 
de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacau. 
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Presedinte de sedinta, 
Consilier local, 

Prisacarin Elam_ Mihael 
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ContrasemneazA, 
Secretar general al orasului, 

jurist Daniela ChirilA 
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Data 20-12-2021 


