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Nr.11/08.02.2022 

                                                                                                                                         PROIECT  

 

H O T A R A R E 

privind utilizarea excedentului bugetului local acumulat in anii precedenti pentru 

finantarea Sectiunii de Dezvoltare 

 

 
      Primarul  comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

      Avand in vedere: 

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

nr.558/08.02.2022 ; 

-referatul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la 

nr.557/08.02.2022; 

 -prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 

actualizata; 

-prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia 

publica, republicata; 

 

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  sprobă utilizarea sumei de 2214 mii  lei din excedentul bugetului local 

acumulat in anii precedenti, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pentru 

finanţarea obiectivelor de investiţii, conform Anexei 1 care face parte integranta din 

prezenta hotărâre. 

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                                                     avizat, 

                                                                                    Secretar general  

Matache Aurelia 

 
 



 

Anexa la Pr.de Hot. 11/08.02.2022 

 

 

 
1. Evaluarea şi reevaluarea  bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Pietroasele – 130 mii lei; 

2. Achiziţionare  sistem electronic pentru alarmare publică -80 mii lei; 

3. Achiziţionare echipamente din domeniul tehnologiei  IT mobile ,echipamente şi 

dispozitive necesare activităţii didactice pentru elevii şi cadrele didactice în 

învăţământul preuniversitar,comuna Pietroasele,judeţul Buzău -60 mii lei; 

4. Achiziţie panou electronic afisaj promovare turistică a Comunei Pietroasele -30 mii 

lei  
5. Reabilitare si modernizare lacasuri de cult din comuna Pietroasele-50 mii lei; 

6. Reparaţii ,recompartimentări şi dotări Căminul Cultural Pietroasele-100 mii lei; 

7. Modernizare si dotare teren de sport Saranga-50 mii lei; 

8. Elaborare P.U.G – 300 mii lei ; 

9. Cofinanţare 2% proiect regional de dezvoltare  a infrastructurii de apă şi apă uzată  

în judeţul Buzău în perioada 2014-2020-191 mii lei; 

10. Reabilitare şi modernizare sistem de iluminat public în comuna Pietroasele-90 mii 

lei; 

11. Extindere sistem supraveghere video stradal in comuna Pietroasele-75 mii lei ; 

12. Creare de suprafete impadurite  in UAT Pietroasele,jud.Buzau-52 mii lei; 

13. Reabilitare drumuri de interes comunal Comuna Pietroasele, Judeţul Buzău – 50 

mii lei  

14. Întocmire DALI pentru  proiectul Construire trotuare pietonale în satele 

Pietroasele,Clondiru de Sus şi Şarânga -50 mii lei; 

15. Reabilitare şi modernizare drumuri comunale în comuna Pietroasele,judeul Buzau -

50 mii lei; 

16. Reabilitare DC 146 sat Saranga -250 mii lei;  

17. Proiectare şi execuţie trotuare în satele Pietroasele ,Clondiru de Sus ,Şarânga-600 

mii lei; 

18. Achizitie Etilotest Alcoquant 6020 plus- 6 mii lei; 

 

PRIMAR,                          SECRETAR GENERAL UAT, 

 

 

 

Intocmit, 

Insp.Zainescu Mariana Madalina 
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