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     nr. 82 din 06.12.2013  
 
 

- privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 
2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV 

 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 06.12.2013, 
 Cunoscând conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 32/16.04.2013 – privind 
aprobarea bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului 
pentru anul 2013 şi ale hotărârilor ulterioare ale Consiliului Local al comunei Vama Buzăului de rectificare şi de 
modificare a bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului, referatul compartimentului 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;  
 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 2013, nr. 5/2013; 
 d) art. 36, alin. (4), lit. “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 Văzând adresele nr. 3898/2013 şi nr. 4056/2013 provenite de la Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Braşov; 

În temeiul art. 45, alin.(1) şi alin. (2), lit. „a” 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 2013– 
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. 
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