
 

 

                                                        R O M Â N I A  
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuţiei  bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare 
ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău ,  

pe trimestrul III al anului 2018 
 

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

-expunerea de motive a viceprimarului comunei Sageata , judeţul Buzău , 

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

conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală , cu modificările şi completările ulterioare, înregistrata la nr. 

189/23.10.2018, 

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.190/23.10.2018, 

- avizul de legalitate al  secretarului comunei înregistrat la nr.191/23.10.2018, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

In conformitate cu : 

- prevederile art.11 alin (2) , art.49, alin.(12) şi alin (13) şi alin 73 alin (3) din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.36 alin.(2),lit.”b” şi alin.(4), lit.”a”  din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

-  prevederile art.36 alin (10) din Legea contabilitatii  nr.82/1991, republicata ,   

-  prevederile Hotarari Consiliului Local Săgeata nr.15/2018 privind aprobarea 

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

2018,rectificat conform HCL nr.43/2018 şi HCL nr.52/2018 ; 

- prevederile Hotarari Consiliului Local Săgeata nr.17/2018 privind aprobarea 

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

anul 2018,rectificat conform HCL nr.46/2018 şi HCL nr.53/2018 ; 



 

 

În temeiul prevederilor art.45 , alin. (2) ,lit.”a” şi art.115 alin.1,lit.b din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local  pe trimestrul III al anului 2018, 
după cum urmează: 
 

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III 2018 
-lei- 

 BUGET LOCAL 
INDICATOR PREVEDERI 

INIȚIALE 
PREVEDERI 
DEFINITIVE 

ÎNCASĂRI/PLĂȚI 
REALIZATE 

BUGET CENTRALIZAT 
VENITURI 16.641.310 17.566.400 5.345.382 

CHELTUIELI 16.784 17.717.240 4.206.037 
BUGETUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 

VENITURI 16.641.310 17.566.400 5.345.382 
CHELTUIELI 17.022.210 17.947.290 4.372.926 

BUGETUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 
VENITURI  12.758.530 13.066.890 2.552.656 

CHELTUIELI  12.901.450 13.447.4780 1.747.417 
 
 Art.2 Contul de execuţie detaliat este prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 
și persoanelor interesate. 

 
 
 
            Preşedinte de Şedinţă  
                Consilier local                                                  Contrasemnează, 
                Vâsie Dumitru                                                             Secretar, 
                                                                                   Raimonda Viorica Iancu 
  
 
 
 
   Nr. 55 
   Sageata  - Buzău, 31.10.2018 
 
Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinara   din 
data de 31.10.2018  cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1,  din Legea nr. 215/2001, a 
administraiei publice locale ( R2) , cu un număr de 12  voturi pentru ,0 abţineri şi  0 voturi 
împotrivă  , din numărul total de 12  consilieri în funcţie şi   consilieri prezenţi la şedină  12 

  


