
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  

aprobarea reîntregirii excedentului bugetar al anului precedent, cu sumele repartizate 
din acesta în cursul anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de  dezvoltare 

a bugetului local al comunei Rușețu 
 

 
 Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a Primarului comunei Ruşeţu, înregistrată la nr.44/04.01.2017; 
 - raportul Compartimentului Economic din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu înregistrat la nr.59/05.01.2017; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 
Ruşeţu; 
 - prevederile art.58 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările locale; 

- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.3244/2017 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017; 
  În temeiul art. 36 alin (4), lit.a), art 45, alin.(1) şi alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 - Se aprobă reîntregirea excedentului bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 
precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Rușețu, în sumă de 
1.055.817,66 lei. 
 Art.2 - Primarul comunei Ruşeţu și Compartimentul economic vor asigura aducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică persoanelor şi instituţiilor interesate şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei. 

 
x 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa extraordinară din 9 
ianuarie 2018, cu respectarea prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215 din 23 aprilie 
2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de __13__ voturi pentru, _0__ abţineri 
şi __0__ voturi împotrivă, din numărul total de _13_ consilieri locali în funcţie şi _13_ consilieri locali prezenţi la 
şedinţă.  
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