
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 

 
HOTĂRÂRE 

privind  
aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 8.000.000 lei 

din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului bugetar la 
data de 31.12.2022 

 
 Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, 
 Având în vedere:  

 
- prevederile art.13 și art.58 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările locale; 
 - referatul de aprobare al Primarului comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, înregistrat la 

nr.568/03.02.2023; 
 - raportul Compartimentului fiananciar contabil, impozite și taxe locale din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.569/03.02.2023; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ruşeţu; 
- adresa nr.84013/18.07.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin care 

comunei Rușețu i-a fost alocată suma de 12.000.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare 
infrastructură rutieră de interes local în sat Rușețu, Comuna Rușețu, județul Buzău; 
 -  prevederile art.4 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 
 - Ordinului Miistrului Finanțelor Publice nr.4271 din 15 decembrie 2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice  privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul 129 alin.(4) lit.a)  și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

adoptă prezenta: 
H O T Ă R Â R E: 

 
 
 Art.1 Se aprobă utilizarea în anul 2023 a sumei de 8.000.000 lei, rezultată din excedentul bugetar al 
anilor precedenți, rezultat la încheierea exercițiului bugetar la data de 31 decembrie 2022. 
 Art.2 Suma de bani prevăzute la art.1 va fi utilizată pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare, în scopul cofinanțării obiectivului de investiții: Modernizare infrastructură rutieră de interes 
local în sat Rușețu, comuna Rușețu, județul Buzău, în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel 
Saligny”. 
 Art.3 Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor şi instituţiilor interesate şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului general al comunei Rușețu. 

x 
 
          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa de îndată din 6 
februarie 2023, cu respectarea prevederilor art.39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de __12__ voturi pentru __0__ abţineri şi __0__ voturi împotrivă, 
din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi __12__ consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
              Ionel Șerban                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                       Gabriel Dinu 
 
 
Ruşeţu, 6 februarie 2023 
Nr.1 


