
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  UNGURIU 

CONSILIUL  LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al  

comunei Unguriu , pe anul 2014 

 

          Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău  , 

Având în vedere : 
 

-  Expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu  ,  înregistrată  la  nr. 438/2014; 

-  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Unguriu , înregistrat sub nr. 468/2014 ; 

-  Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local Unguriu ; 

- Prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 

2014 , aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice , nr. 1780/2014 ; 

- Prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 , privind finanţele publice locale , cu 

modificările şi completările ulterioare , 
 

       În temeiul  art. 36 alin. (4) lit. “a” si art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală , republicată ,cu modificările şi completările ulterioare ,  
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se  aprobă contul de execuţie a bugetului propriu al comunei Unguriu pe anul 

2014, în urmatoarea structură : 

a) LA  VENITURI  

1. Prevederile bugetare iniţiale                                     2422000 lei 

2. Prevederile bugetare definitive                                 5329402 lei 

3. Încasări realizate                                                   4367434,56 lei 

b) LA  CHELTUIELI  

1. Credite bugetare iniţiale                                             2422000 lei 

2. Credite bugetare definitive                                         5329402 lei 

3. Plăti efectuate                                                        3709114,82 lei 

EXCEDENT   2014                                                     658319,74 lei 

     EXCEDENT ANII ANTERIORI                                    3180,73 lei 

    TOTAL EXCEDENT                                                   661500,47 lei 

Art.2. Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor  şi 

instituţiilor  interesate  şi  va  face  publicitatea  cerută de  lege  . 
 

 

                      Initiator ,                                                 Contrasemneaza , 

                Primar comuna ,                                           Secretar comuna , 

             Ing. Tirizica Gheorghita                             Jr. Marin Adrian Vasile  

 

Avizat , 

Ec. Enachescu Elena 



JUDETUL  BUZAU 

COMUNA UNGURIU 

       - PRIMAR - 

   Nr. 438 / 22.01.2015 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

La proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului 

propriu al comunei Unguriu pe anul 2014 

 

 

Bugetul comunei Unguriu a fost aprobat/ rectificat  la nivelul anului 2014, 

prin hotarari emise de Consiliul local Unguriu , urmand ca in raport cu toate 

celelalte elemente contabile sa se aprobe contul de executie anual ,in conformitate 

cu prevederile legale in vigoare (Normele metodologice privind incheierea 

exercitiului bugetar al anului 2014 , aprobate prin Ordinul ministrului finantelor 

publice nr. 1780/2014, respectiv prevederile  art. 57 din Legea nr. 273/2006 , 

privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare) , motiv 

pentru  care a fost promovat acest proiect de hotarare , pentru care solicit avizul 

Consiliului local Unguriu .  

   

 

                                                 Initiator , 

                                      Ing. Tirizică Gheorghiţă  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


