
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL FLORICA 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  execuţiei bugetare la 31.03.2020 
	

     Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău,  
     Având in vedere: 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Florica, judeţul Buzău 
inregistrat la nr.949/27.04.2020; 

-Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate si achiziţii 
publice, inregistrat cu nr. 1117/13.05.2020; 
 -Avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 

-Prevederile Legii nr. 82/1991  a contabilitatii, republicată si actualizată; 
-Prevederile Legii nr. 5/2020 privind adoptarea bugetului de stat pe 

2020; 
-Prevederile HCL nr.6/2020 privind aprobarea bugetului propriu al 

comunei Florica; 
-Dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la  

elaborarea actelor normative republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 
          In temeiul art.139 alin. 1 si art.129 alin. 4, lit (a)  din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
		 ART. 1 Se aproba execuţia bugetară la data de 31.03.2020, conform 
anexei nr. l  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Detalierea veniturilor și cheltuielilor pe capitol si articole la 
încheierea contului de execuție al bugetului local al comunei Florica, județul  
Buzău la trimesctru I 2020 , este prevazuta la Anexa I. 

ART. 3 Primarul comunei  Florica împreuna cu compartimentul financiar 
contabil și achiziţii publice va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 4 Secretarul comunei va comunica celor in drept prezenta hotărâre. 
 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 
Consilier 

Nicolescu Elena 
 
 

Nr.  23                                                                            Contrasemneaza 
Florica : 29.05.2020                                      Secretar general delegat comuna,               
                                                                                      Lupu Marcelica-Adriana 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Florica  in sedinta din data de 29.05.2020 
cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ,cu un numar de 7 
voturi pentru ,0 abtineri si  0 voturi impotriva , din numarul total de 8 consilieri in functie si 7 consilieri 
prezenti la sedinta 
 


