
 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

Nr.2/13.01.2020                                                                                  PROIECT 

 

H O T A R A R E 

 

privind continuarea investitiei »Construire teren de sport multifunctional,in 

localitatea Saranga, judetul Buzau» 

  

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare initiat de primarul comunei Pietroasele, inregistrat la 

nr.115/13.01.2020; 

-raportul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la 

nr.103/13.01.2020; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice, actualizata Sectiunea 

a 3-a –prevederi referitoare la investitiile publice locale, art.41- 48; 

 În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul 

administrativ, 

 

H O T A R A S T E : 

  

Art.1. Se aproba continuarea investitiei »Construire teren de sport 

multifunctional,in localitatea Saranga, judetul Buzau», in suma ramasa de 200.800 

lei, , din care 75.800 lei finantare A.F.I.R. si 125.000 finantare din excedentul 

bugetului local. 

Art.2.Se aproba utilizarea din excedentul bugetului local pentru acoperirea 

golului de casa a sectiunii de dezvoltare, a sumei  de 200.800 lei. 

    Art3. 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 

     avizat 

                                                                                                secretar general,                                                                                                                                          

                                                                                   Matache Aurelia 



 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

H O T A R A R E 
 

privind continuarea investitiei »Construire teren de sport multifunctional,in localitatea 

Saranga, judetul Buzau» 

 

  Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

  Avand in vedere: 

-referatul de aprobare initiat de primarul comunei Pietroasele, inregistrat la 

nr.115/13.01.2020; 

-raportul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la 

nr.103/13.01.2020; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice, actualizata Sectiunea 

a 3-a –prevederi referitoare la investitiile publice locale, art.41- 48; 

 În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul 

administrativ, 

 

H O T A R A S T E : 

  

Art.1. Se aproba continuarea investitiei »Construire teren de sport 

multifunctional,in localitatea Saranga, judetul Buzau», in suma ramasa de 200.800 

lei, din care 75.800 lei finantare A.F.I.R. si 125.000 finantare din excedentul 

bugetului local. 

Art.2.Se aproba utilizarea din excedentul bugetului local pentru acoperirea 

golului de casa a sectiunii de dezvoltare, a sumei  de 200.800 lei. 

Art3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din  

O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 
                                             

Presedinte de sedinta 

Dumitrascu Dragos Dumitru 

                                                                                         

  contrasemneaza, 

                                                                                                      secretar, 

                                                                                                       Matache Aurelia 

Nr. 2 

Data: 17.01.2020 

 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in 

sexdinta extraordinara din data de 17.01.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din 

O.U.G nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - 

voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la 

sedinta. 



                           

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 
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NR.115din 13.01.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare privind continuarea investitiei »Construire teren de sport 

multifunctional,in localitatea Saranga, judetul Buzau» 

 

 

Domnilor consilieri, 

 

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

finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, la art.58, se prevede ca 

excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar se reporteaza 

la exercitiul financiar urmator si se utilizeaza in baza hotararilor autoritatilor deliberative: 

a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local; 

b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa  provenite  din decalajele  

intre veniturile  si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul 

curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit,,a”; 

c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de 

functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar. 

 

Avand in vedere Contractul de finantare nr.C1920074A217121001025/12.07.2018, incheiat 

intre Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale – Romania si Comuna Pietroasele, 

pentru acordarea unei finantari neramburasabile in suma de 333.000 lei pentru finantarea 

Proiectului “CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN 

LOCALITATEA SARANGA, JUDETUL BUZAU”, cat si referatul compartimentului de 

specialitate, supun atentiei dumneavoastra prezentul proiect de hotarare in forma initiata. 

 

 

P r i m a r, 

 

Cornel Enache 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

 
 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

Nr.103/13.01.2020 

 

REFERAT 

 

privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local pentru Programul de 

Investitii la Sectiunea de Dezvoltare a Bugetului Local a U.A.T. Pietroasele 

 

Subsemnatul Grigore Adrian, inspector in cadrul Primariei Pietroasele, va 

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

finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, la art.58, se 

prevede ca excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului 

bugetar se reporteaza la exercitiul financiar urmator si se utilizeaza in baza 

hotararilor autoritatilor deliberative: 

a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului 

local; 

b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa  provenite  din 

decalajele  intre veniturile  si cheltuielile sectiunilor de functionare si 

dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat in urma 

aplicarii prevederilor lit,,a”; 

c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de 

functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar. 

 Avand in vedere precizarile de mai sus, precum si Contractul de finantare 

nr.C1920074A217121001025/12.07.2018, incheiat intre Agentia Pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale – Romania si Comuna Pietroasele, pentru acordarea unei 

finantari neramburasabile in suma de 333.000 lei pentru finantarea Proiectului 

“CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN 

LOCALITATEA SARANGA, JUDETUL BUZAU”, propun  initierea unui proiect 

de hotarare privind utilizare excedentului bugetului local pentru continuarea 

investitiei“CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN 

LOCALITATEA SARANGA, JUDETUL BUZAU”, in suma ramasa de 200.800 

lei, din care 75.800 lei  finantare A.F.I.R si 125.000 lei finantare din excedentul 

bugetului local; 

 

Inspector, 



Grigore Adrian 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

 

Nr._____din 17.01.2020 

 

 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget finante, administarea 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 continuarea investitiei »Construire teren de 

sport multifunctional,in localitatea Saranga, judetul Buzau» 

 

 Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de 17.01.2020, a analizat  

proiectul de hotarare privind continuarea investitiei »Construire teren de 

sport multifunctional,in localitatea Saranga, judetul Buzau», il avizeaza 

favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei extraordinare 

din data de 17.01.2020. 

 

 

COMISIA : 

  1.Mocanu Laurentiu - presedinte…………............................... 

  2.Balaceanu Liliana  Daniela - secretar…………………….... 

  3.Tescan Neculai Miron - membru………………………….. 

  4.Barzoiu Lilian - membru …………………………………. 

  5.Tanase Ionel – membru ………………………………….. 

 

 
 
 
 
 


