
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea rectificarii bugetului local  pe anul 2019. 
 

Având în vedere: 
      - referatul de aprobare al primarului comunei Florica , judetul Buzau; 
      - raportul de specialitate al  compartimentului financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Florica , judetul Buzau; 
      - avizul  comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Florica ; 
      - prevederile Legii nr. 50/2019 privind adoptarea bugetului de stat pe anul 
2019; 
      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

-Prevederile HCL nr. 14/2019 privind aprobarea bugetului Consiliului Local al 
comunei Florica, judetul Buzau; 

- Prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finantele publice cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-Adresa nr. 116219/10.12.2019 transmisa de la A.J.F.P. BUZAU prin care 
specifică ca, potrivit prevederilor art. 6 alin.(12) din Legea bugetului de stat pe anul 
2019, nr.50/2019 , “Sumele din impozitul pe venit incasate suplimentar in anul 2019 
la bugetul de stat , la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, se aloca 
unitatilor administrativ-teritoriale in cotele prevazute la alin(1) , potrivit prevederilor 
prezentului articol si se cuprind in bugetele locale prin rectificare bugetara locala,,. 
          In temeiul art.129 alin. 4, lit (a) si art.196 alin. 1 lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ 
 

HOTARASTE: 
 

ART. 1. Se aproba rectificarea bugetului local  al comunei Florica, judetul  
Buzau conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărare.  

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
Comunei Florica, judetul Buzau prin Compartimentul Contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Florica, judetul Buzau. 

Art.3 Secretarul comunei va aduce la cunostinta persoanelor si institutiilor 
interesate prezenta hotarare. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

Consilier 
Lupu Cristian 

 
 

                                                                                       Contrasemneaza 
Florica 23.12.2019                                                      Secretar general delegat comuna,               
Nr.47                                                                                Lupu Marcelica Adriana 
 
 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Florica  in sedinta din data de 23.12.2019 
cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ,cu un numar de 8 
voturi pentru ,0 abtineri si 0 voturi impotriva , din numarul total de 9 consilieri in functie si 8 consilieri 
prezenti la sedinta 
  


