
 

 

                                                       
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 P R O I E C T  de  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. 178/20.09.2019 

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.179/20.09.2019, 

- avizul de legalitate al  secretarului general al comunei înregistrat la 

nr.180/20.09.2019, 

- 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 contractului de finanţare nr.C1920074x208421001049 din 

06.07.2018, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile 

Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală ,încheiat între AFIR şi Comuna 

Săgeata ,  având ca obiect „Achiziţia unei autospeciale de stins incendii „, 

- prevederile contractului de furnizare produse nr.1828 din 04.06.2019 , 

încheiat între Comuna Săgeata , judeţul Buzău şi SC Grădinariu Import Export SRL 

Bucureşti , având ca obiect „Achiziţia unei autospeciale de stins incendii „, 

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 717.570,00 lei din excedentul  rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, pentru finanţare externă 

nerambursabilă – „ACHIZIŢIA UNEI AUTOSPECIALE DE STINS INCENDII„. 

 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 
 
            Pt.PRIMAR                                                                         Avizează,                                                             
             Viceprimar                                                           Secretar General al Comunei Săgeata                                                        
         Ilie Constantin                                                                 Raimonda Viorica Iancu                                                         
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