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   ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA  UNGURIU 

CONSILIUL  LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău ,   

pentru anul 2015 
 

 

 

Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău  , 

Având în vedere : 

-expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu , jud. Buzau,  inregistrata  
la  nr. 3114/ 2015 ; 

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Unguriu nr. 3141/ 2015 ; 
- avizul comisiilor de specialite ale Consiliului local Unguriu ; 

-prevederile  art. 36 alin. (4) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 , privind 
administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

- prevederile art. 19 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 273/2006 , privind 
finantele publice locale , actualizata ; 
-dispozitia primarului comunei unguriu nr. 40/2015 privind aprobarea 
modificarii repartizarii in cadrul trimestrelor , a veniturilor si 
cheltuielilorbugetului local al comunei Unguriu , judetul Buzau , pentru anul 
2015  , 

      În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit “b” din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările 

şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău ,  pentru 

anul 2015, conform Anexei la prezenta hotărâre  , care face parte integrantă din 

aceasta . 

 

Art.2. Primarul comunei Unguriu şi conducătorul compartimentului contabilitate , 

colectare impozite şi taxe locale vor pune în aplicare dispoziţiile prevăzute în 

prezenta hotărâre . 
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Art.3. Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  

transmiterea  prezentei  hotărâri   autorităţilor , instituţiilor  şi  persoanelor  fizice  

şi  juridice  interesate . 

 
 
 
 
 
          PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
             Consilier  Bica George                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 

                                                            Jr. Marin Adrian-Vasile 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unguriu , 30.07.2015 
Nr. 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din data 

de 30.07.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice 

locale , republicată şi actualizată , cu un număr de 10 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din 

numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă 


