
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului propriu al comunei Florica,  

judeţul Buzău, pe anul 2021 
 
Consiliul Local al Comunei Florica, judeţul Buzău,  
     Având în vedere: 
     - referatul de aprobare a primarului comunei înregistrat la 
nr.719/31.03.2021,  
     - raportul compartimentului financiar-contabil înregistrat la 
nr.578/23.03.2021; 
    - raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local Florica , 
     - prevederile Legii nr. 15/08.03.2021 privind bugetului de stat pe anul 2021; 
     - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Buzău nr. 25609 din  
18.03.2021, 26146 din 19.03.2021, 29644 din 31.03.2021, 
 - adresa Consiliului Judetean Buzau nr. 5633 din 30.03.2021 prin care se 

comunica Hotararea Consiliului Judetean Buzău nr. 53 din 30.03.2021 privind 
repartizarea sumelor din Fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean 
pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de 
infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si cheltuielile de 
functionare pe anul 2021 si estimari pe anii 2022 – 2024 din sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat pentru echilibrarea bugetelor locale ; 

- prevederile art. 5, art 19 alin 1 lit “a”, şi art 20 alin 1 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art.129 alin 2) , alin .2), lit.b si alin.4) lit a , art. 196 alin. 1)lit. a) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 

H O T Ă R A Ş T E :       
       

                 Art. 1. Se aproba bugetul propriu al comunei Florica, judetul Buzău 
pe anul 2021 la venituri în sumă de  6.217.200  lei, iar la cheltuieli în sumă de 
6.677.200 lei (diferenta de 460,000 lei se acopera din excedentul anului 
precedent), conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
                 Art. 2. Se aproba influenţele asupra bugetului propriu al Consiliului 
Local Florica pe anul 2021 conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărare. 



                 Art. 3. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021 cu 
finanţare parţială sau integrală de la buget conform anexei nr. 3 , care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
                 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 hotărâri. 

       Art. 5. Secretarul general delegat al comunei Florica va comunica 
prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor fizice si juridice interesate. 
  
 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier  

Lupu Cristian 
 
 
 
 
 

                                                                Contrasemnează, 
                                                                           Secretar  general delegat,               

                                                              Lupu Marcelica Adriana 
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