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HOTĂRÂREA 
              nr. 20 din 18.02.2016  

 
- privind aprobarea utilizării în anul 2016, a excedentului anual al bugetului local în 

sumă de 1.341,06 mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al 
Comunei Vama Buzăului 

 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.02.2016; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş 

Tiberiu Nicolae, privind aprobarea utilizării în anul 2016, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 
1.341,06 mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului, 
referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama 
Buzăului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului nr. 1, 
nr. 2 şi nr. 3, 

Văzând prevederile art. 58, alin. (1) din OUG nr. 63 din 2010 de modificare şi completare a Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile ale OMFP nr. 4075/2015 de aprobare a Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2015;  

În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1: Se aprobă utilizarea în anul 2016, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 1.341,06 
mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului. 

 
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul buget – 

contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Vama Buzăului. 
 
       Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului judeţului Braşov, 
compartimentului buget - contabilitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 
             
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Constantin Sebastian BULARCA                                     Avizează pentru legalitate, 
                                   SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                      Adrian – Constantin GĂITAN         

    
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”.      


