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  H O T Ă R Â R E 
privind aprobararea unor virări de credite de la un capitol la altul în  

cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 
 

Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău,întrunit în şedinţă ordinară ,  
 
 
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. 211/21.11.2018; 

- referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Sageata , judetul Buzau , înregistrat la nr. 212/21.11.2018; 

- avizul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat  la nr.213/21.11.2018; 

- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău ; 

În conformitate cu : 

- prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ; 

- prevederile art.19 alin (2)   şi  art. 20 alin (1) lit.c)  din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.  

- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.16/2018 privind aprobarea bugetului local de 

venituri şi cheltuieli al comunei Sageata , judeţul Buzău , pe anul 2018, rectificata conform 

HCL nr.43/31.07.2018 şi HCL nr.52/27.09.2018,   

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

actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. „a” , art.45 alin(2) lit. a) si 

art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală  

(republicata*), cu modificările si completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1   Se aprobă virările de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul 

bugetului local de venituri şi cheltuieli  în trimestru IV al anului 2018 , aşa cum este 

prezentat  în anexa nr.1  . 

 Art.2    Se aprobă lista de investitii rectificată , prevăzută în anexa nr. 2  . 



Art.3  Viceprimarul comunei Săgeata , judeţul Buzău , care îndeplineşte atribuţiile 

conferite de lege primarului conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,  prin 

intermediul  compartimentului financiar contabil , impozite şi taxe locale , resurse umane , 

achiziţii publice , urbanism si amenajarea teritoriului , va  aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri .  

Art.4  Anexa nr.1 şi anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

  Art.5   Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor 

interesate ( Instituţia Prefectului – Judeţul Buzau , Compartiment financiar – contabil , 

Primarului Comunei Sageata , Unitatii de Trezorerie Buzău ) 

     

  
  
 
            Preşedinte de Şedinţă  
                Consilier local                                                  Contrasemnează, 
                Pavel Olimpia                                                             Secretar, 
                                                                                   Raimonda Viorica Iancu 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nr. 64 
   Sageata  - Buzău, 29.11.2018 
 
Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinara   din 
data de 29.11.2018  cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1,  din Legea nr. 215/2001, a 
administraiei publice locale ( R2) , cu un număr de 11  voturi pentru ,0 abţineri şi  0 voturi 
împotrivă  , din numărul total de 12  consilieri în funcţie şi 11  consilieri prezenţi la şedină 


