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Nr.21/01.03.2022 

                                                                                                                            PROIECT  

H O T A R A R E 

 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele  pe anul 2022 

 

    

   Primarul  comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

      Avand in vedere: 

 
-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.873/01.03.2022 ; 

- referatul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la nr. 874/01.03.2022; 

- Adresa A.J.F.P. Buzau nr. 16582/21.02.2022, prin care ni se comunica sumele repartizate, 

sumele repartizate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor , oraselor si municipiilor; 

-- Raportul Scolii Gimnaziale Pietroasele nr. 121/24.02.2022 cu propuneri de buget 

pe anul 2022; 

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

actualizata; 

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. 

 

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache                                          

   

                                                                                                                               Avizat, 

                                                                                                                     Secretar general UAT, 

Matache Aurelia  
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Nr. 874/01.03.2022 

Referat, 

Subsemnata Zainescu Madalina, inspector in cadrul Primariei Pietroasele, avand in 

vedere: 

- Legea nr. 317/2022 a bugetului de stat pe anul 2022; 

- Adresa A.J.F.P. Buzau nr. 16582/21.02.2022, prin care ni se comunica sumele 

repartizate, sumele repartizate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor , oraselor si municipiilor ; 

- Raportul Scolii Gimnaziale Pietroasele nr. 121/24.02.2022 cu propuneri de buget 

pe anul 2022; 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

Propun analiza proiectului de buget prezentat la sectiunea de functionare pentru 

activitatea proprie si activitatea scolii gimnaziale Pietroasele, cheltuieli reprezentand 

bunuri si servicii precum si ajutoare CES in vederea aprobarii acestuia in sedinta publica. 

Sectiunea de functionare: 

- cheltuieli totale conform anexei de proiect: 158 mii lei –activitatea de 

invatamant; 

- Venituri totale conform anexei la proiect:  158 mii lei – activitate de invatamant. 

          - CAP.51.01.03 – Autoritati executive 

           La TITLUL BUNURI SI SERVICII se modifica dupa cum urmeaza: 

          Alineat 20.01.09 – Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    - 1000 

          Alineat 20.13      - Consultanta si expertiza                                                   + 1000                      

          Alineat 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                 - 10.000 

          Alineat 20.01.03 – Incalzit ,iluminat si forta motrica                                    +10.000 

- CAP.68.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate  

 Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar                                           -10.000 

- CAP.68.02.10 – Ajutoare pentru locuinte  
  Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar                                          +10.000 

                                                                 Intocmit, 
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        NR.873/01.03.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind rectificarea  bugetului local al comunei 

Pietroasele  pe anul 2022 

 

Avand in vedere Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare, la art. 19, prevede ca pe parcursul 

exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea 

bugetelor, Adresa A.J.F.P. Buzau nr. 16582/21.02.2022, prin care ni se 

comunica sumele repartizate, sumele repartizate din T.V.A. pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor si municipiilor, 

raportul Scolii Gimnaziale Pietroasele nr. 121/24.02.2022 cu propuneri de 

buget pe anul 2022 ; 

- propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind 

rectificarea  bugetului local al comunei Pietroasele  pe anul 2022. 

 

PRIMAR, 

Cornel Enache 

_________________________ 
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NR._____DIN 03.03.2022 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget finante, administrarea 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 rectificarea bugetului local al  

Comunei Pietroasele pe anul 2022 

 

         

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de 03.03.2022, a analizat  

proiectul de hotarare  privind rectificarea bugetului local al Comunei 

Pietroasele pe anul 2022, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe 

ordinea de zi a sedinteide indata din 03.03.2022. 

COMISIA : 

 

1. Banica Ionel – presedinte_____________________________ 

2. Petre Nicolae Georgian – secretar_____________________ 
3. Tescan Neculai Miron _____________________________ 

4. Dumitrascu Dragos Dumitru_______________________ 
5. Mares Nicolaie________________________ 
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