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CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
 

 
 
 

H O T Ă R Â R E NR. 1 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 

 Consiliul Local  Ziduri, 
 Având în vedere: 

-  prevederile art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale şi ale art. 20 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului local Ziduri; 

- In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

          Art.unic- Se alege preşedinte de şedinţă  domnul consilier Voicilă 

Marian. 

 

         Preşedinte de şedinţă,                          Contrasemnează, 
             Stoica Grama                                           Secretar, 
                                                      Racovanu Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data 
de 08.01.2016, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1), (3)  din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 
11 voturi pentru,  1 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 12 consilieri în funcţie 
şi 12  prezenţi la şedinţă. 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA ZIDURI 

 
    HOTĂRÂREA nr. 2 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de 
dezvoltare, la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2015 

 
Consiliul local Ziduri, judeţul Buzău, 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Ziduri nr. 

33/05.01.2016; 
- raportul compartimentului contabil nr. 30/05.01.2016; 
- prevederile art. 13, art. 58 alin1 şi art. 70  din Legea  nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, actualizată; 
- cap. V pct. 5.13.2 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 

4075/18.12.2015, privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2015;  

- avizul comisiilor de specialitate nr. 7/08.01.2016.  
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 24 lit. a,  si  art. 45  din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
          Art. 1. Se aprobă reîntregirea excedentului anilor precedenţi 
cu suma de 290.000 lei, pentru acoperirea definitivă a deficitului pe 
secţiunea de dezvoltare sursa ,,A” – lucrarea de investiţii ,,Covoare 
asfaltice pe drumuri comunale şi săteşti în comuna Ziduri”. 
         Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
încredinţează Compartimentul economic. 
         Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre: 
- Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău, 
- Primarului comunei Ziduri, 
- Compartimentului economic, 
- Site-ul instituţiei. 

 
 

      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Voicilă Marian                                         Secretar, 
                                                   Racovanu Mariana 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 
08.01.2016, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1), (3) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 9 voturi pentru,  3 
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 12 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi la şedinţă. 
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