
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

      PROIECT  
H O T A R A R  E 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe 
anul 2016 din excedentul anual al bugetului local al comunei Săpoca rezultat 

la încheierea exercițiului bugetar  la 31 decembrie 2016 
 

 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub 
nr.1/04.01.2017; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 2/04.01.2017 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului inregistrat sub nr.; 3/04.01.2017; 
 - notele contabile nr. ____ și nr._____/______ ale Trezoreriei Buzău; 
 -prevederile Ordinului nr. 2890/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016; 
 -prevederile art. 25 ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 - prevederile art. 36 alin (4) lit. ,,a,, din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul  art.45 alin.(2) lit.”a” din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1.- (1). Se aproba reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele 
repartizate din acesta în cursul anului 2016 pentru acoperirea golurilor temporare 
de casă ale secțiunii de dezvoltare a bugetului local din anul 2016. 
  (2). Se aprobă reântregirea excedentului anului precedent cu sumele 
virate în cursul anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
a bugetului local din anul 2016. 
  (3) Se aprobă acoperrea definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare 
pe anul 2016 din excedentul anilor precedenți în sumă de 234 995,26 lei. 
 Art.2.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari, cu sprijinul compartimentului de specialitate, iar secretarul comunei o va 
aduce la cunostinta publica si o va comunica autoritatilor interesate. 
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