
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 
 
 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 
      privind aprobarea acoperii deficitului bugetar aferent anului 2020 al secţiunii 
de  dezvoltare,  din excedentul bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău 

 
         Consiliul Local al Comunei Bozioru, Jud. Buzău, întrunit în sedinţă 
<<extraordinară>> astăzi 07.01.2021, 
Văzând: 

§ Referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Bozioru sub nr. 
25/05.01.2021 al Primarului comunei Bozioru, elaborat  de primarul Comunei 
Bozioru, în calitatea sa de iniţiator; 

§  Raportul compartimentului  de specialitate înregistrat la Primăria Comunei 
Bozioru sub nr.26/05.01.2021 întocmit de Serviciul Financiar Contabil și 
Compartimentul Achiziții Publice, prin care solicită consiliului local aprobarea 
acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare 
la data de 31.12.2020; 

§ Avizul favorabil al  comisiilor de specialitate ale Consiliului local înregistrate 
la nr. 37/38/39/06.01.2021; 
Tinând cont de prevederile : 

§ Art. 58 alin. (1) lit.c din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

§ Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3155/15.12.2020, 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2020; 

§ Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
§ Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 
HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art.1. –  Se aprobă  utilizarea sumei de 330.790,62 lei pentru acoperirea definitivă 
a deficitului secţiunii de dezvoltare  din excedentul bugetului local al comunei Bozioru, 
la data de 31.12.2020.     
      Art.2.  –  Cu ducere a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Grigore Valentin, 
primarul comunei Bozioru şi domnul Chircu Ortensiu, inspector I asistent – contabil în 
cadrul Primăriei Comunei Bozioru. 
      Art.3. – Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
      Art.4. - Secretarul general al comunei Bozioru, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 
 
   BOZIORU                                                      
   Nr.1/05.01.2021 
                                                        Iniţiator, 

Primar: GRIGORE Valentin 
 

 …………………………………... 


