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                                    H O T A R A R E  
 
 

 
    Pentru validarea Dispozitiei nr. 2/09.01.2019 a Primarului com. 
Zarnesti, jud. Buzau privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar 
pe anul 2018 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local   
                                                                                            
                                               
 
    Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 
   Având în vedere : 
- expunerea  de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub  

nr. 209/2019 ; 
- referatul  compartimentului de specialitate din cadrul  

Primariei com. Zarnesti inreg. sub nr.139/2019;   
-  raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
- Dispozitia nr. 2/2019 a Primarului com. Zarnesti jud. Buzau  

privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2018 a 
sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local   
- Nota contabila nr. 7847/2018  a Trezoreriei Buzau; 
- dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica  

legislativa cu modificarile si completarile ulterioare; 
     In temeiul art.45alin (1),art. 115 alin(1), lit.”b”,din Legea 
administraţiei publice locale, nr. 215/2001,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T A R Ă Ş T E : 
 
 
 

    Art.1.Se aproba validarea Dispozitiei nr.2/09.01.2019 a 
Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau privind acoperirea definitiva a 
deficitului bugetar pe anul 2018 a sectiunii de dezvoltare din 
excedentul bugetului local , dupa cum urmeaza: 
    “Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pentru anul 
2018 a sectiunii de dezvoltare cu suma de 254.474,18lei, din 



execedentul bugetului local” 
   Art.2. Dispozitia  nr. 22/09.01.2019 a Primarului com. Zarnesti, 
reprezinta Anexa nr. 1 la prezentul Proiect de hotarare si face parte 
integranta din aceasta. 
   Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de 
personalul Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau. 
   Art.4. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va 
transmite  autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 

                        Presedinte de sedinta, 
                                                  Consilier, 

                                                   
 

 
 
     Nr. 4/31.01.2049                                          Contrasemneaza 
    Zarnesti                                                              Secretar, 
                                                                     Baltateanu   Argentina  
 
 
 
 
 
 “Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al com. Zarnesti in sedinta din___________                                 

 cu respectarea prevederilor art. 45 alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice 

locale, republicata, actualizata, cu un nr. de ______voturi pentru_____abtineri si _____voturi 

impotriva, din totalul de 15 consilieri in functie si _____consilieri prezenti la sedinta”. 
 


