
 

    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU 
CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI  UNGURIU 

 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local,  

a  deficitului secțiunii de  dezvoltare, sursa A, a bugetului comunei Unguriu, 
judeţul Buzău, pentru anul 2022 

 

 

Consiliul local al comunei Unguriu, judeţul 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 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată; 
e) Ordinului nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2022, 
Având în vedere : 

a) referatul de aprobare al primarului comunei  Unguriu nr. 654/2023; 
b) raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 655/2023; 
c) avizul comisiilor de specialitate a Consiliului local Unguriu; 

 

În temeiul 196, alin.(1), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizat, emite următoarea  

HOTĂRÂRE : 
 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local, a deficitului 
secțiunii de  dezvoltare, sursa A, a bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru 
anul 2022, în sumă de 327.029,29 lei, reprezentând plățile efectuate în cursul anului 
2022 la secțiunea de dezvoltare, sursa A. 
Art.2. Primarul comunei Unguriu şi conducătorul compartimentului contabilitate, 
colectare impozite şi taxe locale, dna Enăchescu Elena, vor pune în aplicare dispoziţiile 
prevăzute în prezenta hotărâre. 
Art.3. Secretarul  general al comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  
transmiterea  prezentei  hotărâri   autorităţilor, instituţiilor  şi  persoanelor  fizice  şi  
juridice  interesate. 

        

          PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
          Consilier Mihaela  MIRIȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                                                                        SECRETAR GENERAL DELEGAT, 
                                                                              Alexandra-Elena SAVA 

 
Unguriu, 09.02.2023 
Nr. 5 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa extraordinara , convocata de indata, in 

data de 09.02.2023, cu respectarea prevederilor 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 , privind Codul administrativ, cu un 

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


