ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTARARE
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe
trimestrul I 2015 precum şi rectificarea bugetului
municipiului Buzău pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, intrunit in sedinţa
ordinară;
Având in vedere:
- raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 6.756/2015, prin
care se propune aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I şi a
rectificării bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2015;
- raportul Serviciului Buget, Evidenţa Venituri şi Cheltuieli, auditul
Compartimentului Audit Public Intern, precum si avizul Comisiei pentru
patrimoniu şi activitaţi economico – financiare a Con-siliului Local al Municipiului
Buzău;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
In 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 modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:
Art.1.- Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe trimestrul I
2015, precum şi rectificarea bugetară pentru anul 2015 a veniturilor şi
cheltuielilor aferente secţiunii de funcţionare, prevăzute în anexa nr. 1.
Art.2.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local pe trimestrul I 2015
precum şi rectificarea bugetară, pentru anul 2015 a veniturilor şi a cheltuielilor
aferente secţiunii de dezvoltare, prevăzute în anexa nr. 2.
Art.3.- Se aprobă rectificarea listelor obiectivelor de investiţii şi dotărilor
independente pe anul 2015 cu finanţare integrală din bugetul local, liste
prevăzute în anexele nr. 3, 3/2, 3/3, 3/3a, 3/5, 3/6 , 3/7 şi 3/8 şi a listei de la
subcapitolul " Alte cheltuieli " al capitolului " Cultură, Recreeere şi Religie ",
listă prevăzută în anexa nr. 4B.

Art.4.– Se constituie fondul de rezervă bugetară în vederea achitării
cheltuielilor de personal.
Art.5.- Anexele nr. 1, 2, 3, 3/2, 3/3, 3/3a, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8 şi 4B fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice,
Serviciului Buget, Evidenţa Venituri si Cheltuieli, Serviciului Investiţii, Achiziţii
Publice, Programe cu Finanţare Externa, Serviciului Financiar - Contabil,
Serviciului
Resurse
Umane,
Prognoză,
Organizare,
Cooperare
Interinstitutională şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi ordonatorii
terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDIN|EI,
consilier Daniel Lambru
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în sedinţa din data de 30 aprilie 2015, 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 13 voturi pentru, 8 abţineri, şi - voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la sedinţă.

