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Nr.43/15.09.2020 

                                                                                                                               PROIECT  

 

H O T A R A R E 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele  pe anul 2020 

 

      Primarul  comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

      Avand in vedere: 

 

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la 

nr.3373/15.09.2020 ; 

- referatul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la nr. 3358/15.09.2020; 

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

actualizata; 

- prevederile H.G. nr.758/10.09.2020 prin care se aloca suma de 250 mii lei din Fondul de 

rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pentru anul 2020, 

pentru Comuna Pietroasele, Judetul Buzau;  

-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 2020, 

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                                              

                                                                                                                            Matache Aurelia 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

H O T A R A R E 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele  pe anul 2020 

      Consiliul local comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

      Avand in vedere: 

 

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la 

nr.3373/15.09.2020 ; 

- referatul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la nr. 3358/15.09.2020; 

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

actualizata; 

- prevederile H.G. nr.758/10.09.2020 prin care se aloca suma de 250 mii lei din Fondul de 

rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pentru anul 2020, 

pentru Comuna Pietroasele, Judetul Buzau;  

- 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 2020, 

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,                                                                                                         

                                                                                                         Matache Aurelia 

 

Nr.____/24.09.2020 

 

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

ordinara din data de 30.07.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu un nr.de ___ voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din numarul total 

de 13 consilieri in functie si ___ consilieri prezenti la sedinta. 

 



 

 

ROMANIA 
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Nr.  3358/15.09.2020 

REFERAT 

Subsemnatul Grigore Adrian, salariat in cadrul U.A.T.C. Pietroasele cu atributii 

financiar contabile, avand in vedere: 

- H.G. nr.758/10.09.2020 prin care se aloca suma de 250 mii lei din Fondul de rezerva 

bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pentru anul 2020, pentru 

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

locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

propun spre analiza si aprobarea Consiliului local, rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al Comunei Pietroasele pe trimestrul al-III-lea 2020 dupa cum urmeaza: 

Sectiunea de Functionare 

la Capitolul Venituri: 

- cresterea prevederilor bugetare la capitolul 11.02.06 ,,Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata pentru  echilibrarea bugetelor locale”cu suma de 250 mii lei; 

- diminuarea prevederilor bugetare la capitolul 37.02.03 ,,Varsaminte din Sectiunea 
de Functionare pentru Sectiunea de Dezvoltare a bugetului local” cu suma de 230 

mii lei; 

la Capitolul Cheltuieli:  

- suplimentarea prevederilor bugetare la capitolul 84.03.01 ,,Drumuri si poduri” – 

titlul 20.01.09  – ,,Materiale si prestari servicii cu character functional” cu suma de 20 mii 

lei; 

Sectiunea de Dezvoltare 

la Capitolul Venituri: 

- cresterea prevederilor bugetare la capitolul 37.02.04 ,,Varsaminte din sectiunea de 

functionare” cu suma de 230 mii lei; 

la Capitolul Cheltuieli:  

- diminuarea prevederilor bugetare la capitolul 70.50.00 ,,Alte servicii in domeniile 

locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale”  titlul 71.01.01 ,,Constructii” cu 

suma de 190 mii lei, din suma alocata investitiei ,,Cofinantare 2% Proiect regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Buzau”;  

- cresterea prevederilor bugetare la capitolul 84.03.01 ,,Drumuri si poduri”  titlul 

58.04.03 ,,Cheltuieli neeligibile” cu suma de 420 mii lei, pentru finalizarea 

investitiei ,,Modernizare drumuri de interes local in Comuna Pietroasele, Judetul 
Buzau”. 

 

Intocmit, 

GRIGORE Adrian 



 

 

                                     

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: 
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NR.3373/15.09.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind rectificarea  bugetului local al comunei 

Pietroasele  pe anul 2020 

 

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. 

Avand in vedere : 

-  prevederile  H.G. nr.758/10.09.2020 prin care se aloca suma de 250 mii lei 

din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de 

stat pentru anul 2020, pentru Comuna Pietroasele, Judetul Buzau si referatul 

compartimentului de specialitate  propun spre dezbatere  si aprobare proiectul de 

hotarare privind rectificarea  bugetului local al comunei Pietroasele  pe anul 2020. 

 

PRIMAR, 

CORNEL ENACHE 

 

 

 

 

 
 



 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

NR._____DIN 24.09.2020 

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 2020 

 

        Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, 

in sedinta comisiei pe domenii din data de 24.09.2020, a analizat  proiectul de 

hotarare  privind rectificarea  bugetului local al comunei Pietroasele  , il 

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

ordinare din data 24.09.2020. 

COMISIA : 

1. Mocanu Laurentiu - presedinte…………............................... 
2.Petre Valeriu  - secretar…………………….... .................... 

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

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

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