
 

 

                                                       
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
  H O T Ă R Â R E 

privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei Săgeata  
 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău 
 
Având în vedere: 

- referatul domnului  viceprimar al  comunei Sageata , judeţul Buzău , domnul 

Ilie Constantin ,care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform 

prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

înregistratat  la nr. 205/03.10.2019 

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.206/03.10.2019, 

- avizul de legalitate al  secretarului general al comunei înregistrat la 

nr.207/03.10.2019, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

In conformitate cu : 

- prevederile art.58 , art.71 alin (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii  contabilitatii  nr.82/1991, republicata ,cu modificările şi 

completările ulterioare ,   

- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.14/2019 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2019, 

rectificată, 

- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.16/2018 privind aprobarea 

bugetului general consolidat al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 

2019,rectificată, 

-prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3809/2018 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 

2018, 



 

 

- prevederile Hotarâri de Consiliu Local Săgeata nr. 39 din 30.09.2019 privind 

utilizarea excedentului bugetului general al comunei Săgeata , 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) şi alin (3) lit.a) coroborat cu prevederile  

art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 352.270,00 lei din excedentul  rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, pentru finanţarea cheltuielilor secţiuni 

de dezvoltare ,pentru următoarele obiective : 

- Amenajat Parc Săgeata          – 250.000,00 lei 

- Reabilitare imobil Găvăneşti  – 100.000,00 lei 

- Amenajare Parc Găvăneşti     –     2.270,00 lei  

 Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de viceprimarul 

comunei Săgeata , domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de 

lege primarului prin compartimentul financiar contabil , impozite şi taxe locale , 

achiziţii publice , resurse umane şi urbanism şi amenajarea teritoriului .  

 
Art.3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 

și persoanelor interesate 
 
 

 
              PREŞEDINTE  de ŞEDINŢĂ ,                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                     Consilier local ,                                       Secretar General al Comunei Săgeata 

                  Căţoiu Cristina Artemiza                                       Iancu Viorica Raimonda  

                                                                                                                                                   

 
 
 
 
   Nr.44, Sageata – Buzău /09.10.2019 
 
 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa 
extraordinară   din data de 09.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1),  din  OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ  , cu un număr de 11  voturi pentru , 0  abţineri şi 0  
voturi împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 11  consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 

 
  


