
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  UNGURIU 
CONSILIUL  LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE 
privind  utilizarea excedentului bugetar rezultat  

la inchiderea anului 2014 
 

 

  Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judetul  Buzau  , 
Avand in vedere : 

-  Expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu , jud. Buzau ,  inregistrata  

la  nr. 467/ 2015 ; 
- Raportul 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 si b din Legea nr. 273/2006 , privind finantele 
publice locale , actualizata  , 

 

       În temeiul  art.10, art.36 alin.2 lit.b si alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a si art.115 

alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
cu modificari si completari ulterioare, emite următoarea 

 

HOTARARE: 
 

Art. 1. Se aproba utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea anului 2014, 

in suma totala de 661500,47 lei, ca sursa de finantare in anul 2014, dupa cum 
urmeaza: 

 Acoperire cheltuieli sectiune dezvoltare buget local 2015 – 505397 lei pentru 
investitia “ Sistem centralizat canalizare si statie de epurare in comuna 
Unguriu , judetul Buzau ”; 

 Acoperire cheltuieli sectiune dezvoltare buget local 2015 – 156103,47 lei 

pentru investitia “ Modernizare infrastructura rutiera incomuna Unguriu , 
judetul Buzau ” . 

 
Art. 2. Primarul comunei Unguriu si conducatorul compartimentului contabilitate , 
colectare impozite si taxe locale , vor pune in aplicare dispozitiile prevazute la art. 1 
din prezenta hotarare . 

Art. 3.   Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinta  publica  si  
transmiterea  prezentei  hotarari   autoritatilor , institutiilor  si  persoanelor  fizice  
si  juridice  interesate . 

            
 
              Iniţiator ,                                                     Avizat legalitate ,           

           Primar ,                                                      Secretar comună ,  
 Ing. Tirizică Gheorghiţă                                   Jr. Marin Adrian Vasile 

                                                                        

                                                                                         



          Romania  

      Judetul Buzau  

    Comuna  Unguriu  

Nr. 467 / 22.01.2015 

 

 

 

EXPUNERE  DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar  

rezultat la inchiderea anului 2014 

 

 

 

 

     In conformitate cu  prevederile art. 58 alin.1 lit.a si b din legea nr. 273/2003 privind 

finantele publice locale , actualizata , prevederile legii nr. 215/2001 , actualizata , a fost 

initiat acest proiect de hotarare , prin intermediul caruia supun aprobarii alocarea 

execedentului bugetar rezultat la incheierea anului 2014 in suma totala de 661500,47 lei  

pentru :  

1.Acoperire cheltuieli sectiune dezvoltare buget local 2015 – 505397 lei pentru investitia 

“ Sistem centralizat canalizare si statie de epurare in comuna Unguriu , judetul Buzau ”; 

2.Acoperire cheltuieli sectiune dezvoltare buget local 2015 – 156103,47 lei pentru 

investitia “ Modernizare infrastructura rutiera incomuna Unguriu , judetul Buzau ” . 

 

Avand in vedere cele mai sus expuse, va solicit avizul  favorabil  . 

  

  

                 

Initiator , 

     Primar , 

   Ing. Tirizică Gheorghiţă 

 


