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Anunţ cu privire la finanţările nerambursabile pe anul 2016, prima 
sesiune de selecţie 

 
 Prin nota cu nr. 9.458/04.05.2016, Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi 

Cheltuieli din cadrul Direcţiei Economice a adus la cunoştinţă faptul că la data de 

30.04.2016 se înregistrează plăţi restante şi arierate şi că, potrivit  prevederilor art. 

14, alin. (8) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele 

publice locale, ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţia bugetelor locale să 

asigure achitarea plăţilor restante existente în momentul elaborării bugetului local, 

precum şi a plăţilor restante rezultate în cursul anului curent.   

 

Comisiile pentru evaluarea proiectelor privind finanţarea nerambursabilă 

din bugetul municipiului Buzău,  constatând că ordonatorii de credite nu  pot face 

noi angajamente legale şi pe cale de consecinţă comisiile rămân fără obiectul de 

activitate, au suspendat lucrările până după data stingerii plăţilor restante 

înregistrate, dată la care au recomandat organizarea unor  noi sesiuni de selecţie. 

 

Anunţul privind organizarea noilor sesiuni de selecţie va fi postat pe acest 

site în timp util. 

 
Secretar comisie, 

                                         Androne Florea 
  



Anunţ cu privire la finanţările nerambursabile pe anul 2016, prima 
sesiune de selecţie    

 
 Prin nota cu nr. 9.458/04.05.2016, Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi 

Cheltuieli din cadrul Direcţiei Economice a adus la cunoştinţă faptul că la data de 
30.04.2016 se înregistrează plăţi restante şi arierate şi că, potrivit  prevederilor art. 
14, alin. (8) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele 
publice locale, ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţia bugetelor locale să 
asigure achitarea plăţilor restante existente în momentul elaborării bugetului local, 
precum şi a plăţilor restante rezultate în cursul anului curent.   

Comisia pentru evaluarea proiectelor de atribuire a contractelor privind 
finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău, alocată activităţilor 
nonprofit de interes general, modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 236 / 
13.04.2016 şi Comisia de selecţie pentru finanţarea  nerambursabilă din bugetul 
municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de 
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stingerii plăţilor restante înregistrate, dată la care au recomandat organizarea unor  
noi sesiuni de selecţie. 

 
Secretar comisie, 
Androne Florea 

 


