
R O M A N I A   
JUDEŢUL GORJ    
COMUNA RUNCU                                                                                                          
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T A R Â R E A Nr.10 
privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea  

exercițiului bugetar 2021 
 
 Consiliul local al Comunei Runcu, judeţul Gorj; 
 Având în vedere prevederile: 
            -art.58 alin.1 din Legea nr. 273 /2006, privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare; 

-art.129, alin 2 lit.b, alin.4 lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Runcu, Județul Gorj, 
-raportul de specialitate al Biroului Financiar-Contabilitate; 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Runcu, 

             În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 Aprobă utilizarea excedentului rezultat la finele anului 2021, în sumă de 4.997,55 mii lei, după cum 
urmează: 

- 4.204,88 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de functionare; 
-    792,67 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

           Art.2 Detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și aliniate se   
face după cum urmează: 

- 70.05.01.20.02.00 = +    100,00 mii lei refacere sursa captare apa Sohodol 
- 84.03.01.20.02.00 = + 4.104,88 mii lei refacere drum forestier Susita Seaca 
- 65.50.00.58.04.02 = +   328,67 mii lei construire teren de sport multifunctional acoperit cu gazon sintetic 

si amenajare spatiu de recreere 
- 84.03.01.58.04.02 = +   464,30 mii lei modenizare DS 28 
Art.3 Aprobă Programul provizoriu de investiții publice pentru anul 2022 

                                Mii lei 
 Total 

2022 
Buget 
local 
2022 

Venituri 
proprii si 
subventii 

Excedent 
anii 

precedenţi 
 

Estimari pentru anii 
2023 2024 2025 

Total 4.997,55 4.997,55
- Refacere sursa captare apa 

Sohodol 
- Refacere drum forestier Susita 

Seaca 

100,00
 
4.104,88

100,00
 

4.104,88

Obiective de investiţii în continuare: 
 

- Construire teren de sport multifunctional 
acoperit cu gazon sintetic si amenajare 

spatiu de recreere 
 Satul Valea Mare, Comuna Runcu,  

Judetul Gorj 
 

- Modernizare DS 28, strada 
Castanului, satul Biltrisoara, 
Comuna Runcu, Judetul Gorj 

792,67

328,37
 
 
 
 
 

464,30

 792,67

328,37
 
 
 
 
 

464,30

 

 



       
          Art. 4 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Biroul financiar Contabilitate. 
          Art. 5 Secretarul general al comunei, va comunica prezenta hotararei Primarului comunei Runcu, Biroului 
financiar-Contabilitate  pentru aducerea la îndeplinire,  Prefectului Judeţului Gorj  în vederea exercitării controlului 
cu privire la legalitate şi o va face publică prin afişare la sediul consiliului local.  
             Adoptată în ședința  ordinară din data de 25.02.2022 cu un număr de 13 voturi „ pentru” din cei 13 
consilieri locali  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   
 
 
 
 
  Data: 25.02.2022 
 
 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                                          CONTRASEMNEAZA 
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   PETCOIU CONSTANTIN                                                                                                  VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                               
 
 


