
 
 

 
 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
PROIECT de  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local 
al comunei Săgeata pe anul 2018 

 
Consiliul local al comunei Săgeata , judeţul Buzău întrunit în şedinţă ordinară  
 

Având în vedere: 

-   expunerea de motive a dlui viceprimar Ilie Constantin , care exercită de drept 

atribuţiile conferite de lege primarului , conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea 

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

completările ulterioare ,  înregistrată sub nr.90/24.05.2019, 

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.91/24.05.2019, 

- avizul de legalitate al secretarului comunei  înregistrat la nr.90 /24.05.2019. 

- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata . 

În conformitate cu : 

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

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

- prevederile art.57 alin. (1) și (4)  din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.M.F.P. nr. 3809 din 18 decembrie 2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;  

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

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

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 contul anual de execuție bugetară  pentru anul 2018, după 

cum urmează: 

BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2018 

            BUGETUL LOCAL CENTRALIZAT           - lei- 

VENITURI CHELTUIELI 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Încasări 

realizate 

Credite 

bugetare 

inițiale 

Credite 

bugetare 

definitive 

Plăți 

efectuate 

16.665.520 17.694.400 9.384.921 17.046.410 18.075.290 8.695.964 

Bugetul secțiunii de funcționare 

VENITURI CHELTUIELI 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Încasări 

realizate 

Credite 

bugetare 

inițiale 

Credite 

bugetare 

definitive 

Plăți 

efectuate 

4.103.960 4.459.510 4.799.988 4.103.960 4.459.510 4.111.033 

Bugetul secțiunii de dezvoltare 

VENITURI CHELTUIELI 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Încasări 

realizate 

Credite 

bugetare 

inițiale 

Credite 

bugetare 

definitive 

Plăți 

efectuate 

12.561.560 13.234.890 4.584.933 12.942.450 13.615.780 4.584.931 

Deficit anul 2018 – 0  lei  

Excedent anul 2018 şi anii precedenţi -1.069.847 lei  

Art.2 Detaliere pe surse de venituri precum și pe capitole bugetare în funcție de 

clasificația economică sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 

și persoanelor  interesate. 

Nr.19/24.05.2019, Săgeata  

      Pt.Primar,                                                 Avizează, 

                 Viceprimar,                                               Secretar,                                                

               Ilie Constantin                                    Raimonda Viorica Iancu  


