
    ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  UNGURIU 

CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind  utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea anului 2014 
 

  Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău  , 

Având în vedere : 

-  Expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu nr. 467/ 2015 ; 
- Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Unguriu nr. 468/ 2015 ; 
- Avizul comisiilor de specialite ale Consiliului local Unguriu ; 
- Prevederile art. 58 alin.1 lit.a şi b din Legea nr. 273/2006 , privind finanţele 

publice locale , actualizată  , 
 

       În temeiul  art.10, art.36 alin.2 lit.b, art.45 alin.2 lit.a si art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, emite următoarea 

 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea anului 2014, 
în sumă totală de 661500,47 lei, ca sursă de finanţare în anul 2014, după cum 
urmează : 

 Acoperire cheltuieli secţiune dezvoltare buget local 2015 – 505397 lei pentru 

investiţia “ Sistem centralizat canalizare şi staţie de epurare în comuna Unguriu , 
judeţul Buzău ”; 

 Acoperire cheltuieli secţiune dezvoltare buget local 2015 – 156103,47 lei pentru 
investiţia “ Modernizare infrastructură rutieră în comuna Unguriu, judeţul Buzău ” . 
Art. 2. Primarul comunei Unguriu şi conducătorul compartimentului contabilitate , 

colectare impozite şi taxe locale , vor pune în aplicare dispoziţiile prevăzute la art. 1 

din prezenta hotărâre . 

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

transmiterea  prezentei  hotărâri   autorităţilor , instituţiilor  şi  persoanelor  fizice  

şi  juridice  interesate . 

              PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
               Consilier  Sturzoiu Doru                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                             SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                                     Jr. Marin Adrian-Vasile 

 

Unguriu , 29.01.2015 

Nr. 4 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din data 

de 29.01.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice 

locale, republicată şi actualizată , cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din 

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


