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

Buzăului, la data de 31.12.2017 
 
 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.03.2018; 
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 31.12.2017, 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. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la cele ale art. 63 alin. (1) lit. (c), 
combinat cu alin. (4) lit. b)  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 

c)  pct. 5.1 – pct. 5.15  din Normele metodologice  privind încheierea exercițiului  bugetar al anului 2017 
aprobate prin  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3244/2017; 

d) 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, 
precum și al hotărârilor ulterioare de rectificare și de modificare a bugetului local; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017 și contul de execuție a bugetului 
local al Comunei Vama Buzăului, la data de 31.12.2017, conform anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul buget – 
contabilitate din cadrul Primăriei 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 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; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


