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CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
                                                                                  

HOTARAREA Nr. 49 
privind modificarea Hotărârii Consiliului local Ziduri nr. 17/19.04.2021 

privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru 
acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare 

     Consiliul Local al comunei Ziduri,judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

- referatul de aprobare  al primarului comunei Ziduri nr. 8009/2021 ; 
- raportului compartimentului contabil nr. 8008/2021; 
- art. 58 alin. (1) lit. c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (1A4) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 5.16.3 alin. (1) lit. b) din O.M.F. nr. 
3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2020; 

- adresa nr. 4702/22.11.2021 a S.C. Concas S.A. Buzău; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 248/25.11.2021. 
- În temeiul art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3) 

lit. a) și  art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. I. Art. 1 al Hotărârii Consiliului local Ziduri nr. 17/19.04.2021 se 
modifică și va avea următorul cuprins : 
,,Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți, pentru acoperirea 
deficitului secțiunii de dezvoltare de la sfârșitul anului 2020, în sumă de 
881.000 lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, după 
cum urmează: 
     Capitoul 70.02.50. – alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor și  
dezvoltării  =     309.143 lei, 
     Capitoul 84.02.03.01 – drumuri si poduri = plăti restante 2020, suma de 
571.857 lei.” 
 
Art. II.  Hotărârea Consiliului local Ziduri nr. 17/19.04.2021 privind 
aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea 
deficitului secțiunii de dezvoltare, se modifică corespunzător. 

Art.III. Ordonatorul principal de credite  prin compartimentul de 
contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar 
secretarul general al comunei  va asigura aducerea la cunoştinţa publică 
precum şi transmiterea autorităţilor şi instituţiilor interesate, potrivit 
competențelor. 



      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Poșircă Elena                                        Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  25.11.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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