
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZAU  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  

HOTĂRÂRE 
 

privind preluarea ca venit la bugetul local  in anul 2018 a excedentului rezultat din 
executia bugetului de venituri si cheltuieli  a activitatii finantate integral din venituri 
proprii  - sursa E  

 
Având în vedere: 

 - expunerea de motive a primarului comunei Florica, înregistrată la nr.6 din 
05.01.2018; 
  - raportul compartimentului financiar-contabil inregistrat la nr.12/05.01.2018, 
privind preluarea ca venit la bugetul local  in anul 2018 a excedentului rezultat din 
executia bugetului de venituri si cheltuieli  a activitatii finantate integral din venituri 
proprii  - sursa E; 
  - avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 
Florica înregistrat la nr. 6/08.01.2018; 
 - prevederile art. 58, art.71, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind  finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
 - In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.b), coroborat cu alin.4 lit. a), respectiv 
art.45 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1.    Se aproba preluarea ca venit la bugetul local si utilizarea in anul 2018 a 
excedentului in suma de de 55.863.48 lei, rezultat din executia bugetului de venituri si 
cheltuieli a activitatii finantate integral din venituri proprii –sursa E. 

ART.2. De îndeplinirea prezentei răspund functionarii din compartimentele de 
specialitate din cadrul administraţiei publice locale a comunei Florica, judeţul Buzău, 
respectiv compartimentul contabilitate. 
         ART. 3. De comunicarea prezentei persoanelor şi instituţiilor interesate răspunde 
secretarul unităţii administrative-teritoriale a comunei Florica, judeţul Buzău.  
 

         PRESEDINTE DE SEDINTA 
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         CRISTINESCU NICOLAE 
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                                                                       Secretar delegat,               

                                                                                       Lupu Marcelica Adriana  
Nr.  5 
Florica : 17.01.2018       
                                                          
                                                                                                                      

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 
17.01.2018, 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. 
 


