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Nr.75/10.12.2021 

                                                                                                                            PROIECT  

H O T A R A R E 

 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele  pe anul 2021 

 

      Primarul  comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

      Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la 

nr.4717/07.12.2021 ; 

- referatul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la nr. 

4716/07.12.2021; 

- referatul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la nr. 

4791/10.12.2021; 

- referatul  compartimentului de asistenta sociala si medicala nr.4699/07.12.2021; 

- adresele AJFP Buzau cu nr.107318/03.12.2021, nr.108676/07.12.2021 si 

nr.108990/08.12.2021; 

-  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                                            

                                                                                                                  



 

 

Nr. 4716/07.12.2021 

 

 

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; 

-  art. 19 din O.U.G. nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2021;  

- adresa A.J.F.P. Buzau nr. 107318/03.12.2021 prin care ni se comunica 

influentele privind repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 

sectoarelor si municipiului Bucuresti pe anul 2021 

-    raportul Scolii Gimnaziale Pietroasele nr. 1298/07.12.2021  

- raportul compartimentului de asistenta sociala si medicala 

nr.4699/07.12.2021 din cadrul U.A.T Pietroasele prin care se propune: 

* suplimentarea prevederilor bugetare la indicatorul 42.02.34 ,,Subventii 

pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru 

energie alocate pentru consumul de combustibili solizisi/sau petrolieri`` cu suma 

de 216.960 lei. 

propun spre analiza si aprobarea Consiliului local modificarea veniturilor si 

cheltuielilor bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2021 dupa cum 

urmeaza: 

la capitolul VENITURI:  

- diminurea prevederilor bugetare la indicatorul 11.02.02 ,,Sume defalcate 

din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

municipiilor`` cu suma de 38.000 lei. 

 

La capitolul CHELTUIELI:  

- suplimentarea prevederilor bugetare la Capitolul 68.02.05. Asistenta 

sociala in caz de boli si invaliditati, Titlul I – Cheltuieli de personal alineatul 

10.01.01  ,,Salarii de baza`` cu suma de 8000 lei conform adresei A.J.F.P. Buzau 

nr. 107318/03.12.2021 prin care ni se comunica influentele privind repartizarea 

sumelor defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti pe 

anul 2021  .   

 

Intocmit, 

Zainescu Madalina 



 

 

Nr. 4791/10.12.2021 

 

 

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; 

-  art. 6 , alin.9 si alin.(92) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 

2021,cu modificarile si completarile ulterioare,”impozitul pe venit incasat 

suplimentar in anul 2021 la bugetul de stat , la nivelul fiecarei unitati/subdiviziuni 

administrative teritoriale,fata de planul anual repartizat,se aloca 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ – teritoriale in cotele prevazute la alin.1 si 2 

, potrivit prevederilor prezentului articol, si se cuprind in bugetele locale prin 

rectificare bugetara locala, in urma comunicarii trensmise de directia generala a 

finantelor publice/administratia judeteana a finantelor publice”. 

- adresa A.J.F.P. Buzau nr. 108676/07.12.2021 prin care ni se comunica 

influentele privind cotele defalcate din impozitul pe venit incasate la data de 

07.12.2021; 

- adresa A.J.F.P. Buzau nr.108990/08.12.2021 prin care ni se comunica 

influentele rezultate ca urmare a impozitului pe venit incasat suplimentar in anul 

2021 fata de planul aprobat, corespunzator cotei de 14% din impozitul pe venit. 

propun spre analiza si aprobarea Consiliului local modificarea veniturilor si 

cheltuielilor bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2021 dupa cum 

urmeaza: 

la capitolul VENITURI:  

- suplimentarea prevederilor bugetare la indicatorul 04.02.01 ,,Cote defalcate 

din impozitul pe venit`` cu suma de 81.000 lei. 

- suplimentarea prevederilor bugetare la indicatorul 04.02.04 ,,Sume alocate 

din cotele defalcate din impozitul pe venitpentru echilibrarea bugetelor locale`` cu 

suma de 29.860 lei. 

La capitolul CHELTUIELI:  

- suplimentarea prevederilor bugetare la Capitolul 51.01.03. Autoritati 

executive”, Titlul XI – Alte cheltuieli alineatul 59.11,,Asociatii si fundatii`` cu 

suma de 81.000 lei. 

-  suplimentarea prevederilor bugetare la Capitolul 51.01.03. Autoritati 

executive”, Titlul II – Bunuri si servicii alineatul 20.01.30,,Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere si functionare`` cu suma de 29.860 lei. 

Intocmit, 

Zainescu Madalina 



 
 

 

        NR.4717/07.12.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind rectificarea  bugetului local al comunei 

Pietroasele  pe anul 2021 

 

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, cat si referatele compartimentului buget finante contabilitate, 

inregistrate la nr. 4716/07.12.2021 si nr.4791/10.12.2021; 

- propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea  

bugetului local al comunei Pietroasele  pe anul 2021. 

 

PRIMAR, 

Cornel Enache 

_________________________ 
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ROMANIA 
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NR._____DIN 14.12.2021 

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 2021 

 

         

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de 14.12.2021, a analizat  

proiectul de hotarare  privind rectificarea bugetului local al Comunei 

Pietroasele pe anul 2021, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe 

ordinea de zi a sedintei extraordinare din data 14.12.2021. 

 

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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