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Nr. 68 din 19. 11.2021 

 

                                                                                                      PROIECT  

 

 

H O T A R A R E 

 

privind efectuarea unui imprumut din excedentul bugetului local acumulat in anii 

precedenti pentru acoperirea temporara a golului de casa 

 

 Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

 

- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat cu nr.4448/17.11.2021; 

    - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat cu nr.4449/17.11.2021; 

-prevederile art.58 alin. (2) si (4) din Legea nr.273/2006 cu privire la finantele 

publice locale, completata si modificata; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1 Se aproba efectuarea unui imprumut din excedentul bugetului local  acumulat 

in anii precedenti pentru acoperirea temporara a  golului de casa, al sectiunii de 

functionare a bugetului local, in cuantum de 200 mii lei. 

Art.2 Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache 

                                                                                                                          Avizeaza  

                                                                                                                   Secretar general UAT, 

                                                                                                                 Matache Aurelia 
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NR.4448 din 17.11.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare privind efectuarea unui imprumut din excedentul 

bugetului local acumulat in anii precedenti pentru acoperirea temporara a 

golului de casa 

 

 

 

Domnilor consilieri, 

 

Avand in vedere prevederile legislatiei in vigoare, respectiv prevederile 

art.58 alin. (2) si (4) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, 

completata si modificata, coroborata cu O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cat si referatul compartimentului buget finante contabilitate cu 

nr.4449/17.11.2021, supun dezbaterii si aprobarii plenului Consiliului local 

prezentul  proiect de hotarare. 

 

 

P r i m a r, 

 

Cornel Enache 
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Nr.4449 /17.11.2021 

 

 

 

REFERAT 

 

 

 privind efectuarea unui imprumut din excedentul bugetului local acumulat in anii 

precedenti pentru acoperirea temporara a golului de casa 

 

 

Subsemnatul Zainescu Madalina inspector in cadrul U.A.T.C. Pietroasele, va 

aduc la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind 

finantele publice locale, actualizata, art.58, prevede ca excedentul bugetar 

acumulat poate fi utilizat pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local, 

respectiv, finantarea unor lucrari de investitii, sau, in cursul anului, pentru 

acoperirea unor temporare goluri de casa  provenite  din decalajele  dintre 

veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare a bugetului local. 

Utilizarea excedentului bugetar se face pe baza hotararilor autoritatilor 

deliberative. 

 Avand in vedere ca in luna ianuarie 2022 este necesara efectuarea atat a 

cheltuielilor cu salariile cat si a celor cu bunurile si serviciile ce nu suporta 

amanare, propun sa se aprobe efectuarea unui imprumut din excedentul bugetului 

local in suma de 200 mii lei. 

 

 

Compartiment buget finante contabilitate, 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

NR._____ DIN ___.12.2021 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget finante, administrarea bugetului privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 

servicii si comert (1) 

 

  

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotarare privind efectuarea unui imprumut din excedentul 

bugetului local acumulat in anii precedenti pentru acoperirea temporara a 

golului de casa 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de __.12.2021, a analizat  

proiectul de hotarare  privind  efectuarea unui imprumut din excedentul 

bugetului local acumulat in anii precedenti pentru acoperirea temporara a 

golului de casa, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de 

zi a sedintei ordinara din data de __.12.2021. 

 

COMISIA : 

 

1. Banica Ionel – presedinte.......................................... 
2. Petre Nicolae Georgian – secretar.............................. 

3. Tescan Neculai Miron .............................................. 
4. Dumitrascu Dragos Dumitru................................... 

5. Mares Nicolaie......................................................... 
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