ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA

HOTĂRÂRE
privind aprobararea rectificării nr.1 a bugetului general consolidat de
venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău
Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară ,
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 Codul
administrativ , înregistrata la nr. 151/19.07.2019;
- referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Sageata , judetul Buzau ,
înregistrat la nr. 152/19.07.2019;
- avizul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat la
nr.153/19.07.2019;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata ,
judeţul Buzău ;
În conformitate cu :
- prevederile art.1 alin (1) lit."a" şi "b" , art.3 alin (1) . art.4 , art.19
alin (1) şi art.20 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările si completările ulterioare.
- prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.14/2019 privind
aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al comunei
Săgeata , judeţul Buzău , rectihicată conform HCL nr.33/31.07.2019.
- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.15/2019 privind
aprobarea bugetului Şcolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu „ Săgeata , pe
anul 2019
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. „a” ,
art.139 alin(3) lit. a) si art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă bugetul general consolidat rectificat al comunei
Săgeata , judeţul Buzău , care se stabileşte la venituri în sumă de
17.515, 26 mii lei iar la cheltuieli în sumă de 18.585,10 mii lei ,
diferenţa se finanţează din excedentul anilor precedenţi .
Art.2 Bugetul general consolidar al comunei Săgeata , judeţul
Buzău, rectificat pe anul 2019 , cuprinde :
- Bugetul local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , rectificat
, în sumă de 17.499,29 mii lei la partea de venituri şi 18.349,20
mii lei la partea de cheltuieli .
- Bugetul Şcolii Gimnaziale "Nicolae Efrimescu " Săgeata ,
judeţul Buzău , în sumă de 235,90 mii lei la partea de cheltuieli .
Art.3 Se aprobă utilizarea excedentului bugetar din anii anteriori
pentru finanţarea cheltuielilor de capital în sumă de 1069,84 mii lei .
Art.4 Bugetul general consolidat rectificat al comunei Săgeata ,
judeţul Buzău , este prezentat în anexa nr.1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre .
Art.5 Se aprobă lista de investiții rectificată pe anul 2019 ,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.6 Viceprimarul comunei Sageata , judetul Buzau , care
îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului conform prevederilor
art.163 alin (1) din Codul administrativ , prin intermediul
compartimentului financiar contabil , impozite si taxe locale , resurse
umane , achiziţii publice si urbanism si amenajarea teritoriului , va
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.7 Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştiinţă
publică a hotărâri prin publicare pe site-ul propriu al Comunei Săgeata ,
judeţul Buzău şi o va comunica institutiilor si autoritatilor interesate
(Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău , Primarului comunei,
Compartiment contabilitate, Unitatea de Trezorerie)

PREŞEDINTE de ŞEDINŢĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ

Consilier local ,

Secretar General al Comunei Săgeata

Crăciun Nela Carmen

Iancu Viorica Raimonda

Nr.35, Sageata – Buzău /31.07.2019
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Săgeata în şedinţa
ordinară din data de 31.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un număr de 13 voturi pentru , 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă , din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13
consilieri prezenţi la şedință

