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- privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului 

pe anul 2014 – secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV 
 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă de îndată la data de 31.10.2014, 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul 
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. 18/12.02.2014 – 
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2014, 
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 bugetului de stat pe anul 2014, nr. 356/2013; 
 d) art. 36, alin. (4), lit. “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 Văzând adresele nr. 5250/13.10.2014 şi nr. 5457/24.10.2014 provenite de la Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Braşov, adresa nr. 11378/30.10.2014 provenită de la Consiliul Judeţean Braşov, 
precum şi Actul adiţional nr. 1 la contractul de finanţare nr. 3146/06.05.2014 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi U.A.T. Comuna Vama Buzăului; 
 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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 

2014– secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
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 şi prefectului judeţului Braşov şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Ciprian Alexandru NEAGOVICI                                   Avizează pentru legalitate, 
                                           SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN  
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 10 consilieri prezenţi; 
- 10 voturi ,,pentru”.      


