
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

 
    HOTARAREA  NR.  1 

privind utilizarea  sumei de 343 101 lei  din execedentul  constituit la 

data de 31.12.2018 
 
   Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta  DE 

INDATA  pe  luna IANUARIE   2019; 
        Avand in vedere:  

-expunerea de motive a Primarului comunei Podgoria inregistrata sub nr. 
284/21.01.2019; 
 -raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 283/21.01.2019; 

- prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art. 45 alin(1),  art.63 alin.(1) 
lit.c), precum şi   cele ale art.128 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 
 In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.”b”,   alin. (4) lit “a”  si 
art.115 alin. „1” lit. „b”  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

  Art. 1.(1). Se aproba utilizarea   sumei de 343101 lei  din  excedentul   
bugetar constituit la data de  31.12.2018.   

(2). Suma de 343 101lei   va fi utilizata  pentru  investitiile  incepute si 

continuate in anul 2019. 
 Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului 

comunei – in calitatea sa de ordonator principal de credite - care va urmari 
utilizarea  cat mai eficienta si economica a sumelor alocate. 
    Art.3. Secretarul comunei Podgoria va asigura comunicarea prezentei 

hotarari     persoanelor si autoritatilor interesate. 
 

Podgoria  
Nr. 1 din 22.01.2019    Presedinte  de sedinta 
     

Contrasemneaza,       Milea Neculai    
Secretar ,  
 

Rapeanu Violeta  
 

 
 

         Prezenta hotarare a fost aprobata de Consiliul local al comunei Podgoria in sedinta   DE 

ÎNDATĂ   din 22.01.2019   cu respectarea prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001  
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu un 
numar de  …12... voturi pentru, ..-.. voturi impotriva,  …-…... voturi abtinere    din  numarul total de  

13  consilieri locali validati in functie  si   de  …12… consilieri locali prezenti la sedinta. 


