
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Florica 

 pe anul 2019  
  
Consiliul Local al Comunei Florica, judeţul Buzău, 
     Având în vedere: 
     - expunerea de motive a primarului comunei înregistrata la nr. 
672/26.03.2019; 
     - raportul compartimentului financiar-contabil înregistrat la 
nr.677/26.03.2019 ; 
     - avizul  comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Florica nr.14/04.04.2019; 
     - prevederile Legii nr. 50/2019 privind adoptarea bugetului de stat pe anul 
2019; 
     - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

     -adresa nr. 27662/20.03.2019 emisă de către Direcţia Generală 
Regională a  

Finanţelor Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău 
– Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, în vederea aplicării 
prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019 ne-a fost 
comunicată estimarea sumelor ce urmează a fi incasate in anul 2019 din 
impozitul pe venit si din veniturile proprii din impozite si taxe locale, precum si 
estimarea sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit ce urmează a fi 
incasate, pentru anii 2020-2022; 

- adresa nr. 28000/20.03.2019 emisă de către Direcţia Generală Regională 
a  

Finanţelor Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău 
– Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, în vederea aplicării 
prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019 Buzău, ne-au 
fost comunicate sume aprobate, defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi 
municipiilor din care: sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor si minicipiilor, 11.02.02 din care: 

 -finanţarea ajutorului pentru incălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni si 
combustibili petrolieri pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 – 13 mii lei; 

- plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii 
defavorizate in scopul stimulări participării in invaţămantul prescolar -5 mii 
lei; 
       - adresa nr. 4456/25.03.2019 emisă de către Consiliul Judeţean Buzău 
privind comunicarea Hotărârilor Consiliului Judetean Buzau nr. 
27/25.03.2019 privind repartizarea cotei de 17,5 % din impozitul pe venit si a 
sumelor din taxa pe valoare adăugată, bugetului propriu si bugetelor  
comunelor, oraselor si municipiilor din judet in anul 2019  si HCJ 
nr.28/25.03.2019 privind repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei  
de 28,492 mii lei din fondul constituit la dispozitia  consiliului judeţean pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiectele de 



infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de 
functionare pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 si adresa nr. 
32477/03.04.2019 privitoare la finanţarea de bază a unităţilor de invăţământ 
preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevazute la art 104 alin. 2 lit b-d din 
Legea invăţământului naţional nr. 1/2011, in suma de 42 mii lei; 
     În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 46 alin.(1), din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 

H O T Ă R A Ş T E :             
                 Art. 1. Se aproba bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local Florica pe anul 2019 conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărare. 
                 Art. 2. Se aproba influenţele asupra bugetului propriu al 
Consiliului Local Florica pe anul 2019 conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărare. 
                 Art. 3. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019 cu 
finanţare parţială sau integrală de la buget conform anexei nr. 3, înregistrată la 
nr.  385/01.03.2019, care face parte integrantă din prezenta hotărare. 
                 Art. 4. Primarul comunei  în calitate de ordonator principal de 
credite împreună cu serviciul financiar – contabil si achizitii publice va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărari. 
                 Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica : 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău; 
- Primarului comunei Florica ; 
- Trezoreriei judeţului Buzău ; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău; 
- Compartimentului economic din cadrul aparatului de specialitate 

al  
Primarului comunei Florica; 

- Adusă la cunoştinţă publică prin afişare. 
 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier  

CRISTINESCU OVIDIU 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
Contrasemneaza 

Florica 11.04.2019                                                    Secretar delegat,               
Nr.  14                                                                    Lupu Marcelica Adriana 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din 
data de 11.04.2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) 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. 


