
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  

aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de 160.000 lei    
din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului bugetar la 

31.12.2019 
 
 
 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; 
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice  

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019; 
 - Referatul de prezentare al Primarului comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, înregistrat la 

nr.786/17.02.2020; 
 - Raportul Compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu, 
înregistrat la nr.787/17.02.2020; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ruşeţu; 
- prevederile art.129 alin.(4) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 
    

În temeiul 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 2020 a sumei de 160.000 lei, rezultată din excedentul bugetar 
al anilor precedenți. 
 Art.2- Suma de bani prevăzute la art.1 va fi utilizată pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare, în scopul finalizării lucrărilor de investiție la obiectivul : Prima înființare sistem canalizare 
ape uzate și stație de epurare și prima înființare rețea de alimentare cu apă, împrejmuiri și spații 
tehnice în localitatea Rușețu, comuna Rușețu. 
 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 extraordinară, convocată 
de îndată, din 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art.139 din din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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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