
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
H O T Ă R Â R E 

 
privind  aprobarea rectificării bugetului local si a listei de investiìii pe anul 2021. 

 
 

Consiliul Local al comunei Florica, judetul Buzau , 
Având în vedere: 

      - referatul de aprobare al primarului comunei Florica, judetul Buzau, inregistrat cu nr. 
2985/11.10.2021, prin care propune rectificarea  bugetului local pentru anul 2021 si modificarea 
listei de investitii aprobate prin HCL nr. 20/2021, 
      - raportul de specialitate al  responsabilului din compartimentul contabil, inregistrat cu 
nr.2987/11.10.2021; 
      - avizul  favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Florica ; 
  -prevederile Legii nr. 15/2021 privind adoptarea bugetului de stat pe anul 2021; 

-prevederile HCL nr. 20/2021 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al 
comunei Florica, judetul Buzau; 

-prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        -  prevederile art.129 alin. 4, lit (a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului   nr.57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 136, art. 139 si art. 196, alin.1, litera “a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂSTE: 

 
ART. 1. Se aproba rectificarea bugetului local  si lista de investitii pe anul 2021 a comunei 

Florica, județul Buzău conform Anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărare. 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează Primarul Comunei Florica, 

judetul Buzău prin Compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Florica, judetul Buzău. 

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

PRESEDINTE DE SEDINTĂ 
Consilier local 

Nicolescu Elena 
 

                                                                                       Contrasemnează, 
Secretar general delegat comuna,               

Lupu Marcelica Adriana 
Florica 22.10.2021. 
Nr.51                                                                             
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinta ordinară din data de  22.10.2021 cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 9 voturi 
pentru,0 abţineri şi  0  voturi împotrivă, din numărul total de9 consilieri in funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 


