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HOTARAREA    nr. 9 
privind  aprobarea utilizarii execedentului  contului de executie  

al  bugetului local inregistrat la sfarsitul anului 2020 
 

 Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in 
sedinta ORDINARA   in data de 25.02.2021; 

 

Având în vedere  : 
 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

500/9.02.2021 intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), 
lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de 
initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu 

referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii 
revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 532/15.02.2021  

intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 

din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor 
publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin 
potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de 

fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor 
sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al 

legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni 
anterioare adoptarii actului administrativ; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare  

economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si 
privat  al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului , 
servicii si comert, inregistrat sub nr.735 din 25.02.2021; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, 
sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat 

sub nr. 736 din 25.02.2021; 
 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie publica 

locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 

inregistrat sub nr. 737 din 25.02.2021; 



 prevederile Ordinului nr. 3151/15.12.2020 privind aprobarea Normelor 
metodologice  privind incheierea exercitiului  bugetar al anului 2020; 

 prevederile art. 58 si art. 71  din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice  locale, modificata si completata ulterior;   
 

În temeiul art. 129  alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a) art.139 alin.(1) și cât  

şi  art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aproba utilizarea execedentului  contului de executie al bugetului  

local, inregistrat la sfarsitul anului 2020, in suma de 195 225,63 lei, suma 

evidentiata in  sectiunea de dezvoltare, pentru continuarea implementarii 
proiectului „Comunitatea se dezvolta – O sansa pentru Podgoria” in cursul anului 

2021. 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

insarcineaza Primarul comunei Podgoria - in calitatea sa de ordonator principal 

de  credite, prin Compartimentul Buget Finante.  
Art.3. Prezenta hotarare  se aduce la cunostinta publica, respectiv se 

comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizati  cu ducerea la 
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului, Judetul Buzau in vederea 
exercitarii  controlului la legalitate.  

 

Nr. 9 
Data : 25.02.2021 
 

Presedinte de sedinta,  

Iacob Ana Viorica 

 

 

 Contrasemneaza,  

      Secretar general, 

 

Răpeanu Violeta 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in 

şedinţa ORDINARA din data de 25.02.2021, cu respectarea   prevederilor   art. 139   alin.3 

lit.(a)  (majoritate   absoluta)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un 

număr de 11  voturi “pentru”, 1 vot “abţineri” si 0 voturi “împotriva” din numărul total de 

13 consilieri locali validati in funcţie si 12 consilieri locali prezenţi la sedinta . 

 

 
 



 


