
 
       ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZAU  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  

   
H O T Ă R Â R E 

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din 
excedentul bugetului local al comunei Florica, judeţul Buzău, pe anul 2016 

 
Consiliul Local al Comunei Florica, judeţul Buzău, 
     Având în vedere: 
     - expunerea de motive a primarului comunei Florica, judeţul Buzău, înregistrata la nr. 1 din  
18.01.2017; 
     - raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Florica, judeţul Buzău,  înregistrat la nr. 6 din 18.01.2017, prin care se propune 
acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al 
comunei Florica, judeţul Buzău, pe anul 2016; 
     - în conformitate cu prevederile cap. V, pct. 5.13.3 alin (b) din Normele metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 2890 din 21 decembrie 2016; 
     În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin.(2), lit. a),  art. 
61 alin.(2) şi  art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
H O T A R A S T E :             

               Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local al comunei 
Florica, judeţul Buzău, a deficitului secţiunii de dezvoltare, în sumă de 43.457,59 lei. 
                Art. 2. Primarul comunei împreună cu compartimentul economic vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
               Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău; 
- Primarului comunei Florica ; 
- Trezoreriei judeţului Buzău ; 
- Direcţiei  Generale Regionale a Finanţelor Publice – Galaţi, Administraţia  

Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică; 
- Compartimentului    economic    din   cadrul   aparatului   de   specialitate  

al primarului comunei Florica; 
                   -    Adusă la cunoştinţă publică prin afişare. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Consilier  

TACHE GHEORGHE 
                                                                                                                          
                                                                                                Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                             
Florica: 27.01.2017                                                                                        Secretar,               
Nr. 1                                                                                                   Pescaru  Constantin 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din 
data de 27.01.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 9 voturi pentru, - 
abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 


