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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 2019, 
din excedentul bugetului local 

 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

 
Văzând referatul întocmit de către Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, 

patrimoniu 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. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
      d) Ordinului nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2019; 
 e) art. 155, alin. (1), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 
 

D I S P U N : 
 

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 2019, în sumă de 2.425.047,91 lei, din 
excedentul bugetului local. 

 
Art.2: Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către Biroul buget-contabilitate, 

taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Vama Buzăului. 

 
Art.3: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov 
Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu şi se aduce la cunoștință 
publică. 

 
        PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 
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