JUDETUL DA.MBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
HOTARARE
Privind aprobarea angajarii de credite de angajament pentru realizarea de reparatii la unele strazi din
comuna Moroeni, judetul Dambovita
Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit in ~edinta ordinara, astazi, 23
iulie 2020,
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Moroeni, ca instrument de prezentare ~i motivare al
proiectului propus spre analiza ~i dezbatere, inregistrat cu nr. 6.619 din 11.06.2020, privind proiectul de
hotarare pentru aprobarea angajarii de credite de angajament pentru realizarea de reparatii la unele strazi
din comuna Moroeni, judetul Dambovita;
-Raportul de specialitate al doamnei Marinoiu Gisle - consilier principal in cadrul
Compartimentului contabilitate ~i resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei
Moroeni, privind proiectul de hotarare initiat de primarul comunei, inregistrat la nr. 6.620 din 11.06.2020;
-Prevederile art. 4, alin. (4) ~i alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor institutiilor publice, precum
~i organizarea, evidenta ~i raportarea angajamentelor bugetare ~i legale cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in
administratia publica;
-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Moroeni;
-Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Ordonata de Urgenta a Guvemului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu dispozitiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1), lit. a) ~i
art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonata de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile ~i completarile ulterioare,
HOT

ARA~TE:

Art. 1
Se aproba angajarea de credite de angajament pentru realizarea de reparatii la unele strazi din
comuna Moroeni, judetul Dambovita, dupa cum urmeaza:
Nr.crt.
Denumire strada
Valoare tara
TVA
-lei 1
Sat Pucheni - str. Glava Ramificatia 1
11.250,00
2
Sat Lunca - str. Cojocari Ramificatia 1
17.950,00
Sat Moroeni - str. Bisericii
3
11.340,00
4
Sat Lunca - str. Davidoi
14.850,00
Sat Lunca - str,Ciorani
5
14.014,00
6
Sat Pucheni - str. Lot 4 Ramificatia 1
11.160,00

7
8

Sat Morceni - Str. Pietei, Str. Badau
Sat Pucheni - str. Lot 4 Ramificatia 5
Total tara TV A
Valoare TVA
Valoare totala

144.640,00
104.023,50
329.227,50
62.553,23
391.780,73

Art. 2
Pentru executarea lucrarilor de reparatii la aceste strazi a fost prevazuta in bugetul initial, aprobat
prin H.C.L. Moroeni ill. 12 din 18.02.2020, privind aprobarea bugetului local a1 comunei Moroeni pe anul
2020, la capitolul 7002 (2002 - Reparatii curente), suma de 200 mii lei, iar pentru acoperirea valorii de
391.780,73 lei (392 mii lei), este necesar un credit de angajament de in suma de 392 mii lei.
Art. 3
Finantarea creditului de angajament se va realiza din venituri suplimentare, obtinute in anu1 2020,
fata de previziunile din bugetul initial, sau din virarea de credite bugetare disponibile in cadru1 aceluia~i
capitol, sau de la alte capitole ale bugetului local, dupa cum urmeaza:
Mii lei
Capitol
Indicator
Valoare lucrare Valoare buget local
Valoare credii
2020
angajament
7002
2002 Re aratii curente
392
200
192
Art. 4
Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga primarul comunei ~i Compartimentul Contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate a1primarului comunei Morceni
Art. 5
Secretarul comunei transmite prezenta catre Institutia Prefectului - Judetul Dfunbovita, in cel mult
10 zile lucratoare de la data adoptarii ~i 0 aduce la cuno~tinta publica ~i 0 comunica celor interesati in
term en de 5 zile de la data comunicarii catre prefect.

V~l-

~SEMNEAZA,

Secretar
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