
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind validarea unei dispoziţii emise de primarul municipiului  

referitoare la majorarea bugetului local  
al municipiului Buzău pe anul 2016 

 
 
           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit in sedinţă 
extraordinară;  
 
 Având in vedere : 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, inregistrată sub 
nr. 21.223/2016, prin care se propune validarea unei dispoziţii emise de 
primarul municipiului referitoare la majorarea bugetului local al municipiului 
Buzău pe anul 2016; 
      - raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri si Cheltuieli,  precum si avizul 
Comisiei pentru patrimoniu si activitati economico – financiare a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 55, alin (1), lit b) si alin. (13) din Ordonanţa  Guvernului 
nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 
        - prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu  modificările si   completările ulterioare.   
       In temeiul art. 36, alin.(2), lit. b) si alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a) si 
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

 Art.1.(1)- Se validează dispoziţia nr. 647 din 05 octombrie 2016 privind 
majorarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2016, emisă de primarul 
municipiului Buzău . 
  (2) Dispoziţia prevazută la alin. (1) din prezentul articol este 
prevazută in anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art.2.- Se autorizează ordonatorul principal de credite, prin Serviciul 
Buget, Evidenţă Venituri si Cheltuieli, să introducă modificările corespunzatoare 
in volumul si structura bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2016.  
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 Art.3.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Serviciului Buget, Evidenţă Venituri si Cheltuieli, Serviciului Financiar - Contabil, 
Compartimentului Audit Public Intern, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.   
 
                  

PREȘEDINTELE ȘEDINŢEI, 
consilier Constantin Florescu 

 
 
 
 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                            
                                                                         INSPECTOR  CU ATRIBUŢII   
                                                                         DELEGATE DE SECRETAR, 

                                                                                            George Sava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buzău, 18  octombrie  2016 
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    Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului  Buzău 
în sedinţa din data de 18 octombrie  2016, cu respectarea  prevederilor art. 45, 
alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, -- abţineri, şi -- voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la sedinţă. 


