
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI  UNGURIU 
 

HOTĂRÂRE  
privind  utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea anului 2022 

 
  Consiliul local al comunei Unguriu, județul Buzău, 
Luând în considerare prevederile: 

a) art. 120, alin. (1), art. 121, alin.(1), din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și art. 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
d) art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, 

actualizată, 
Având în vedere : 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Unguriu  nr. 658/2023;  
b) raportul compartimentului de resort nr. 659/ 2023; 
c) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Unguriu; 

 
În temeiul prevederilor art.196, alin. (1), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizat, adoptă următoarea  
 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea anului 2022, în 
sumă totală de 15.991,07 lei, ca sursă de finanțare în anul 2023, după cum urmează : 

- Acoperire cheltuieli sectiune dezvoltare buget local 2023 – 15.991,07 lei, pentru 
investitia ’’ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 271, COMUNA UNGURIU, JUDEȚUL 
BUZĂU ’’ 

Art. 2. Primarul comunei Unguriu și conducătorul compartimentului contabilitate, 
colectare impozite și taxe locale, vor pune în aplicare dispozițiile prevăzute la art. 1 din 
prezenta hotărâre. 
Art.3. Secretarul  general al comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostință  publică  și  
transmiterea  prezentei  hotărâri   autorităților, instituțiilor  și  persoanelor  fizice  și  
juridice  interesate. 
 

              PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
          Consilier Mihaela  MIRIȚĂ            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                                                                        SECRETAR GENERAL DELEGAT, 
                                                                              Alexandra-Elena SAVA 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa extraordinara, convocata de intata, in data de 
09.02.2023, cu respectarea prevederilor art. 139 al. (3) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ , cu un număr de 10 

voturi pentru ,  0 abţineri şi 0împotrivă , din numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă 
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