
Proiect 
R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL  

B E C E N I 
 

H O TĂ R Â R E 
privind  aprobarea bugetului local al comunei Beceni  pe anul 2020,  a listei 

de investiţii pe anul 2020 și a utilizării  în anul 2020 a excedentului rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019 și din anii anteriori 

 
Consiliul local Beceni, judeţul Buzău 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 

1064/14.02.2020 

- primarului comunei Beceni; raportul biroului financiar contabil și achiziții 
publice din cadrul Primăriei Beceni; avizul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local Beceni;  
- prevederile  129 alin. 4 a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
- prevederile Legii nr.273/2006  privind finanţele publice locale; 

- prevederile Legii nr. 5/2020 a  bugetului de stat pe anul 2020; 
 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aproba bugetul local pe anul 2020 al comunei Beceni, judetul Buzau,  
prevazut în anexa nr. 1  la prezenta hotarare. 

Art.2. Se aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile  autofinanţate, pe 
anul 2020, prevazut în anexa nr. 2  la prezenta hotarare. 
Art.3. Se aprobă lista de investiţii  pe anul 2020, prevazută in anexa 3 la prezenta 

hotarare. 
Art. 4 Se aprobă utilizarea în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local al 

comunei Beceni, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2018 și 
din anii anteriori,  în sumă de  44.900 lei pentru realizarea lucrărilor aferente 
Proiectului: „Modernizare sistem de iluminat public stradal în comuna Beceni, jud. 

Buzău”. 
Art.5.Secretarul  general al comunei va transmite prezenta hotarare autorităţilor şi 

persoanelor interesate.  
    
       INIŢIATOR,                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

Primar,                                                          Secretar general al comunei , 
Dumitru Laurenţiu CONSTANTIN                              Elena CÂRCEI 
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