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R O M A N I A 

J U D E T U L  B U Z A U 
COMUNA GLODEANU SILISTEA 

C O N S I L I U L  L O C A L 
 
 

H O T Ă R Â R E  
pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local al comunei Glodeanu 
Silistea nr.16 din 31.07.2019, privind aprobarea utilizării excedentului din 

bugetul local al comunei Glodeanu Silistea, înregistrat la data de 
 31 decembrie 2018 

 
 

 Consiliul local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau. 
 Având in vedere : 

- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Siliştea  
înregistrată sub nr.73/04.10.2019; 

- raportul compartimentului contabilitate inregistrat la nr. 74/04.10.2019; 
- prevederile art. 58 alin. (1) lit. (a, b, c) din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
- contractul de finantare nr. 23/04.10.2019, incheiat intre Comisia 

Nationala de Strategie si Prognoza si U.A.T. Comuna Glodeanu Silistea, privind 
realizarea obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUMURI  RURALE(SATESTI) 
IN INTRAVILANUL COMUNEI GLODEANU SILISTEA- SATELE GLODEANU 
SILISTEA, COTORCA SI SATU NOU JUDETUL BUZAU, prin Fondul de Dezvoltare 
si Investitii; 

- art. 59 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (2) litera (b), alin. (4) litera (a) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

In temeiul art. 196 aliniatul (1) lit. (a), art. 197 alin (1) din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
Art.I. Hotararea Consiliului local nr. 16 din 31 iulie 2019, privind 

aprobarea utilizării excedentului din bugetul local al comunei Glodeanu 
Silistea, înregistrat la data de 31 decembrie 2018, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 
 Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: 

 
  ,,Art. 1 . Se aprobă utilizarea excedentului înregistrat la data de 31 
decembrie 2018, în sumă de 1.499.560,14 lei, din bugetul local si 13.589,31 lei la 
bugetul din venituri proprii si subventii, astfel ’’: 
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a) secțiunea de dezvoltare: 
- amenajarea curte primarie      =     25.000 lei 
- reabilitare acoperis GPN Glodeanu Silistea     =              0 lei 
- reabilitare atelier Scoala veche Glodeanu Silistea   =              0 lei 
- construire teren sport scoala Cotorca     =              0 lei 
- amenajare Parc Glodeanu Silistea     =     15.000 lei 
- construire Statie tratare apa Vacareasca    =              0 lei 
- amenajare Piata agroalimentara Glodeanu Silistea  =    330.000 lei 
- sistem supraveghere video      =               0 lei 
- achizitionat stema comunei      =               0 lei 
- reabilitare acoperis GPN Casota     =               0 lei 
- construire Camin Cultural Glodeanu Silistea   =               0 lei 
- modernizare drumuri  rurale(satesti) in intravilanul 
-  comunei GLODEANU SILISTEA     =  1.125.000 lei 

total          = 1.495.000 lei 
 
 
Art. II. Compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 
Art. III . Secretarul general al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau va 

comunica prezenta hotărâre autorităţilor si persoanelor interesante. 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 Consilier local, Laurentiu RADU  
    

         
                CONTRASEMNEAZA: 

                      SECRETAR COMUNA,  
          Adrian IONITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 23   
Glodeanu Silistea, 11 octombrie 2019 

 
  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Glodeanu 
Siliştea în şedinţa din data de 11 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 
139 alin. (3) lit. (a) din din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de  ____ voturi ,,pentru”, __ voturi ,,impotriva” , __ 
,,abtineri”, din numărul total de ___ consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la 
şedinţă.                       

 


