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- privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului 
local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2017, 

din excedentul bugetului local 
 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă extraordinară la data de 09.01.2018, 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, raportul 
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 

Cunoscând conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 32 din 
28.03.2017 - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului 
pentru anul 2017 și hotărârile ulterioare de rectificare sau modificare a bugetului local de venituri și 
cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, referatul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vama Buzăului;  
 Analizând prevederile: 
 a) Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
 b) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 c) Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
 d) art. 36, alin. (4), lit. “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 e) ale Ordinului nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2017; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1: Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului 
local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2017, în sumă de 772.092,62 lei, din 
excedentul bugetului local. 

 
Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului, ordonator principal de credite, asigură aducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

  Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov biroului 
buget local – contabilitate – financiar şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Ștefan Viorel GAL                                       Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                       Adrian Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- ___ consilieri prezenţi; 
- ___ voturi ,,pentru”; 
- ___ voturi ,,împotrivă”; 
- ___ ,,abțineri”. 


