
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

H O T A R A R E 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele  pe anul 2021 

Consiliul local comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la 

nr.3624/23.09.2021 ; 

- referatul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la nr. 

3617/23.09.2021; 

-prevederile art.19, alin. (2) si art.49 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale, actualizata; 

- notificarea AFIR cu nr.82229/15.09.2021, inregistrata la UAT Pietroasele la 

nr.3553/20.09.2021; 

- raportul de avizare al comisiei pe domenii; 

-prevederile  art. 129 alin  (4)  lit. “a” din O.U.G 57/2019 privind Codul 

administrativ ; 

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 rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 

2021, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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

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

                                                               Presedinte de sedinta, 

Gheorghe Mioara 

       Contrasemneaza 

                                                                                                        Secretar general cu delegatie, 

                                                                                                                                 Badea Adriana 

Nr.49 

Data:29 .09.2021 

 

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

ordinara din data de 29 .09.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, 



privind Codul Administrativ, cu un numar de 13 voturi pentru, - abtineri si ____voturi 

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

Nr.  3617/23.09.2021 

 

REFERAT 

 

Subsemnata Zainescu Madalina, salariat in cadrul Primariei comunei 

Pietroasele cu atributii financiar contabile, avand in vedere: 

-  prevederile art. 19 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 

actualizata; 

- notificarea nr.82229/15.09.2021 a  Administratiei Judetene  a Finantelor 

Publice Buzau ; 

-propun  spre analiza si aprobarea Consiliului local, rectificarea bugetului local al 

Comunei Pietroasele pe anul 2021 conform anexei dupa cum urmeaza:  

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

la capitolul Venituri 

1. Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)  + 4000 

2. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale (04.02.04) + 15000 

3. Sume defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) 

 +  77000 

  la capitolul Cheltuieli:  

CAP.51.01.03 – Autoritati executive 

           La TITLUL XI  ALTE CHELTUIELI  se modifica dupa cum urmeaza: 

          Alineat 59.11      - Asociatii si fundatii    +   30.000 

CAP. 61.02.05 – Protectie  civila si protectie contra incendiilor 

         La TITLUL BUNURII SI SERVICII  se modifica dupa cum urmeaza: 

             Alineat 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   

+20000 

CAP. 70.50.00 – Alte servicii in domeniile locuintelor,serviciilor si dezvoltarii 

comunale 

          La TITLUL II BUNURI SI SERVICII se modifica dupa cum urmeaza: 

Alineat 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare +30000 

CAP.84.03.01 – Drumuri si poduri 

          La TITLUL II BUNURI SI SERVICII se modifica dupa cum urmeaza: 

Alineat 20.01.07  Transport  +16000                                                                 

 

Intocmit, 

 Zainescu Madalina 
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