
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018. 

 
Având în vedere: 
     Având în vedere: 

      - expunerea de motive a primarului comunei Florica , judetul Buzău 
inregistrată la nr. 93/17.12.2018; 
      - raportul de specialitate al  compartimentului financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzău inregistrat 
la nr. 94/17.12.2018; 
      - Prevederile Legii nr. 2/2018 privind adoptarea bugetului de stat pe anul 
2018; 
      - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile HCL nr. 8/2018 privind aprobarea bugetului Consiliului Local al 
comunei Florica, judeţul Buzău; 

- Prevederile H.G. nr. 977/13.12.2018 privind alocarea unei sume din fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 
2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale; 

- Prevederile art.49 alin.(5) – (7) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele 
publice cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1. Se aprobă rectificarea bugetului  local  al comunei Florica,  
judeţul Buzău conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

      Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insarcinează 
Primarul Comunei Florica, judeţul Buzău prin Compartimentul Contabilitate si 
Achiziţi publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Florica, 
judeţul Buzău. 

      Art.3 Secretarul comunei va aduce la cunostinţa persoanelor si 
instituţiilor interesate prezenta hotărâre. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 
Consilier 

Aldea Lenuţa 
 
 
 

                                                                        Contrasemneaza 
Florica  18.12.2018                                                        Secretar delegat,               
Nr.  45                                                                    Lupu Marcelica Adriana 
 
 
 



 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din 

data de 18.12.2018 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


