
 
                                       

 
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU – PROIECT DE  HOTĂRÂRE              

 
 
1/2023        

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 
__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 

 

        PROIECT 
 

 H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de 

dezvoltare a bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe 
anul 2020-2022 din excedentul bugetar al bugetului local 

 
        Consiliul Local al Comunei Bozioru, jud. Buzău, întrunit în şedinţă 

<<extraordinară>>; 
Ţinând cont de prevederile legale:  

o  art.58 alin.(1) lit.c) din  Legea nr.273/2006 privind finaţele 
publice locale; 

o  Pct.5.16.3 alin.(1) lit.b) din  OMFP nr.4271/15.12.2022 cu 
privire la Normele metodologice de încheiere a exerciţiului bugetar pe 
anul 2022; 

o  Prevederile art. 3 alin. (2), art. 31, art. 40-49 și art. 80-83 din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;         

      Având în vedere: 
o Referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 

24/03.01.2023; 
o Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la 

nr.25/03.01.2023; 
o Rapoartele de avizare ale comisiilor  de specialitate ale 

Consiliului Local Bozioru, cu caracter consultativ; 
 

       În temeiul art. 196, alin (1) litera a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1 - Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 
dezvoltare a bugetului local al comunei Bozioru, pe anul 2022, din 
excedentul bugetar al bugetului local, cu suma de 489.637,38 lei. 
      Art.2 - Compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 



 
 

           Art.3 - Secretarul General al Comunei Bozioru, Judeţul Buzău 
va transmite prezenta hotărâre autoritatilor si institutiilor publice 
interesate, şi va face publicitatea cerută de lege. 

 
 
BOZIORU  

  Nr.1/03.01.2023 
 
 
 
             INIŢIATOR PROIECT, 
                   PRIMAR:  
            GRIGORE Valentin 
 
                 …………………… 

 

                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                                      OPREA Mirela 
                                           

................                                 
 

 
  
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
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Nr.24/03.01.2023 
 

                                  
             REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a 
deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei 

Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2020-2022 din 
 excedentul bugetar al bugetului local 

 
 

 
Stimaţi consilieri, 

   
        Excedentul anual bugetar definitiv al bugetului local, se constituie la 

nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale si poate fi utilizat pentru 
acoperirea golurilor temporare  de casa provenite din decalajele între 
veniturile si cheltuielile anului curent,pentru finantarea unor investitii din 
competenta autoritatilor administratiei publice locale sau pentru 
dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul comunităţii, dar şi pentru 
acoperirea definitivă a unui eventual deficit rezultat la finele exercitiului 
bugetar. 

La nivelul instituţiei, au fost efectuate operaţiunile de regularizare 
potrivit normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al 
anului 2022, prevăzute în anexa OMFP 4271/15.12.2022, stabilindu-se 
rezultatul pe fiecare secţiune în parte.  

În urma efectuării acestor operaţiuni, secţiunea de dezvoltare a 
bugetului local, înregistrează un deficit în sumă de 489.637,38 lei. 

Consider şi doresc, ca acest  proiect de hotărâre privind acoperirea 
definitivă din excedentul bugetului local al secţiunii de dezvoltare  pentru  
anii 2020-2022, să fie unul viabil şi să răspundă necesităţilor comunităţii. 

              În acest sens a fost elaborat Proiectul de hotărâre alăturat, care 
propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare  
 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


 
a bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2020-2022 
din excedentul bugetar al bugetului local, în forma pe care o voi prezenta. 

 
 
 

              PRIMAR, 
               GRIGORE Valentin 

 
  ……………………… 
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Nr. 25/03.01.2023 
 
                           RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a 
deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei 

Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2020-2022 din 
 excedentul bugetar al bugetului local 

 
 

             Excedentul anual bugetar definitiv al bugetului local, se constituie 
la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale si poate fi utilizat pentru 
acoperirea golurilor temporare  de casa provenite din decalajele între 
veniturile si cheltuielile anului curent,pentru finantarea unor investitii din 
competenta autoritatilor administratiei publice locale sau pentru 
dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul comunităţii, dar şi pentru 
acoperirea definitivă a unui eventual deficit rezultat la finele exercitiului 
bugetar. 

    La nivelul instituţiei, au fost efectuate operaţiunile de regularizare 
potrivit normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al 
anului 2022, prevăzute în anexa OMFP 4271/15.12.2022, stabilindu-se 
rezultatul pe fiecare secţiune în parte.  

 În urma efectuării acestor operaţiuni, secţiunea de dezvoltare a 
bugetului local, înregistrează un deficit în sumă de 489.637,38 lei. 

Aceasta sumă, se va acoperii definitiv din excedentul bugetar local al 
anilor precedenti potrivit art.58 alin(1) lit.c) din Legea Nr.273/2006 
privind Finantele Publice Locale cu modificările si completările ulterioare. 

 Ţinând cont de cele prezentate, supunem analizei si aprobării 
Consiliului Local, acoperirea definitivă a deficitului bugetar în valoare de 
489.637,38 lei aferent secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al 
anilor precedenţi. 

 

Contabil, 
Chircu Ortensiu 
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