
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

      
 

H O T Ă R Â R E 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 

 secţiunii de dezvoltare, pe anul 2016 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit in 
şedinţă extraordinară; 
 Având in vedere: 
           - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistratǎ 
sub nr.1/CLM/2017, prin care se propune acoperirea definitivă din 
excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 
2016; 
   - raportul nr. 161/2017 al Serviciului Buget, Finanţe precum si avizul 
Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău;  
           - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2890/21.12.2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2016;  
  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. 
a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 
 Art.1.- Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 
dezvoltare, pe anul 2016, în cuantum de 415.359,44  lei din excedentul 
bugetului local.    
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 Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei 
Finanţelor Publice Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Vasile Murguleţ                                                                                         

 
                                                                          
                                                                                                                                       

                                                                                   
 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
              SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                 Diana Mariana Pavel 
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       Această Hotǎrâre a fost adoptatǎ de Consiliul Local al Municipiului 
Buzǎu în şedinţa din data de 16 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor 
art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicatǎ şi actualizatǎ, cu un număr de 22 voturi pentru, - abţineri,şi - 
voturi împotrivǎ, din numarul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri 
prezenţi la şedinţǎ.  


