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- privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei 

Vama Buzăului, la data de 30.06.2019 
 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.07.2019; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica 

Ioan, privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama 
Buzăului, la data de 30.06.2019, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama 
Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Analizând prevederile: 
a) art. 8 lit. a) și lit. c), art. 11, art. 49 alin. (2) și art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
       b)  art. 129, alin. (4) lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

c)  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale 
instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice 
în domeniul contabilităţii publice; 

d) cunoscând conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 37 din 
24.04.2019 - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului 
pentru anul 2019, precum și al hotărârilor ulterioare de rectificare și de modificare a bugetului local; 

În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă situațiile financiare întocmite la data de 30.06.2019 și contul de execuție a 
bugetului local al Comunei Vama Buzăului la data de 30.06.2019, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Buget – contabilitate, 
Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Vama Buzăului. 
 Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului 
Braşov, Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       Constantin VOINEA                                      Contrasemnează pentru legalitate, 
                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                   Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 11 consilieri prezenţi; 
- 11 voturi ,,pentru”. 


