
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL FLORICA 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli 

al comunei Florica , județul Buzău la data de 31.03.2021 
 

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

-Referatul de aprobare al primarului comunei Florica, judeţul Buzău înregistrat 
la nr.938/28.04.2021, 

-Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate și achiziţii publice, 
înregistrat cu nr. 944/28.04.2021; 
 -Avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Florica; 

- Legea nr. 15/2021 privind adoptarea bugetului de stat pe 2021; 
-Prevederile art.49, alin (12), art.57 alin.(2) si alin. (4) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, actualizată; 
-Prevederile Legii nr. 82/1991  a contabilitatii, republicată si actualizată; 
-Prevederile art.129 alin. (1) , alin 2, lit.b), alin .4 lit. a) si art.139 alin. 3, lit (a)  

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
          În temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit a, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  ART. 1 Se aproba contul de executie al bugetului localal comunei Florica, judetul 
Buzău pe cele doua sectiuni: dezvoltare si functionare la data de 31.03.2021. 

ART. 2 Detalierea veniturilor și cheltuielilor pe capitol și articole la încheierea 
contului de execuție al bugetului local al comunei Florica, județul Buzău la 31.03.2021, 
este prevazută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3 Primarul comunei  Florica împreună cu compartimentul financiar 
contabil va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ 
Consilier, 

Băicuș Cristian 
 
 

Nr.   28                                                                          Contrasemnează, 
Florica :27.05.2021                                       Secretar general delegat comună,               
                                                                                      Lupu Marcelica-Adriana 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Florica  in sedinta din data de 27.05.2021 cu respectarea 
prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, , cu un numar de ___ voturi pentru , ___abtineri 
si ____voturi impotriva , din numarul total de____ consilieri in functie si ____consilieri prezenti la sedinta 


