
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

C CONSILIUL LOCAL FLORICA 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea utilizarii unor sume în anul 2021 din excedentul bugetar al 

anului 2020 pentru sectiunea de dezvoltare 
 

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

-referatul de aprobare al  primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău înregistrat 
cu nr. 1253/24.06.2021 si proiectul de hotărâre ; 
           -raportul de specialitate al responsabilului din cadrul compartimentului 
contabilitate înregistrat cu nr. 1258/24.06.2021; 
           -avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Florica; 

-prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
„Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele 
două secţiuni, se raportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza 
hotărârilor autorităţilor deliberative”; 

 -prevederile „Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată;  
- prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b) si alin. (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
- prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice cu nr.3155 din 15 

decembrie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului 
bugetar al anului 2020. 

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, actualizată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin.1 lit (a) din din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Â Ş T E : 
 

Art.1.  (1)Se aprobă utilizarea în anul 2021 a excedentului  în suma de 460.000 
lei, rezultat la încheierea  exercitiului financiar  al anului 2020,  asa cum rezultă din 
Anexa la prezenta hotărâre. 

(2) Suma prevazută la art.1 va fi utilizată pentru finantarea cheltuielilor de 
dezvoltare în scopul realizarii urmatorului obiectiv de investitii: 

-achizitie Buldoescavator  cu lama deszăpezire si tocător de vegetatie . 
Art.2. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către 

ordonatorul principal de credite şi compartimentul financiar-contabil. 
 Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei: Instituţiei 

Prefectului judeţului Buzău pentru verificarea legalităţii şi se aduce la cunoştinţa 
publică persoanelor fizice si juridice interesate. 
 
                 Presedinte de sedinţă, 
                        Consilier,                                             Contrasemnează 
                    Baicus Cristian                             Secretar general delegat al comunei   



                                                                             Lupu Marcelica Adriana 
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Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Florica  in sedinta ordinara din data de 29.07.2021 cu 
respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 7 voturi pentru 
,0abtineri si 0voturi impotriva , din numarul total de 9 consilieri in functie si 7 consilieri prezenti la sedinta 
                  
  


