
 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

Nr.22/16.04.2021 

 

PROIECT  

H O T A R A R E 

privind aprobarea bugetului local al  Comunei  Pietroasele pe anul 2021 

 

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Având în vedere: 

 

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

nr.1398/15.04.2021; 

-raportul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la nr.1397/15.04.2020;  

 - prevederile Legii bugetului de stat nr. 15/2021; 

            - prevederile Legii nr.273/2006 cu privire la finantele publice locale, completata si 

modificata, actualizata; 

             - adresele A.J.F.P. Buzau nr. 25609/18.03.2021,inregistrata la UAT Pietroasele la 

nr.1081/24.03.2021,  nr. 26146/19.03.2021, inregistrata la UAT Pietroasdele la nr.1082/24.03.2021,  

nr.29644/31.03.2021, inregistrata la UAT Pietroasele la  nr.1206/01.04.2021, prin care ni se 

comunica sumele repartizate, din impozitul pe venit si din TVA pentru echilibrarea bugetului, 

sustinerea cheltuielilor pentru activitatea proprie si institutia subordonata pe linie financiar - 

bugetara ; 

              - H.C.J. Buzau nr. 53/30.03.20241privind repartizarea pe comune, orase si municipii a 

sumei de 258 mii lei din Fondul constituit la dispozitia Consiliului judetean pentru sustinerea 

programelor de dezvoltare locala pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, 

precum si pentru cheltuielile de functionare pe anul 2021, inregistrata la U.A.T.C. Pietroasele sub 

nr. 1180/31.03.2021; 

           -adresa Scolii Gimnaziale Pietroasele cu nr.201/08.04.2021 inregistrata la UAT Pietroasele la 

nr.1299/08.04.2021; 

           - 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 aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Pietroasele, sectiunile de 

functionare si dezvoltare, 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 cu delegatie, 

                                                                                                                                                  Grapa Stefan 

 



 

 

 

 
                     

                                                                

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: 

primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

 

NR. 1398 din 15.04.2021 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al  

Comunei Pietroasele pe anul 2021 

 
 

          Avand in vedere adresele A.J.F.P. Buzau nr. 

25609/18.03.2021,inregistrata la UAT Pietroasele la nr.1081/24.03.2021,  nr. 

26146/19.03.2021, inregistrata la UAT Pietroasdele la nr.1082/24.03.2021,  

nr.29644/31.03.2021, inregistrata la UAT Pietroasele la  nr.1206/01.04.2021, 

prin care ni se comunica sumele repartizate, din impozitul pe venit si din TVA 

pentru echilibrarea bugetului, sustinerea cheltuielilor pentru activitatea 

proprie si institutia subordonata pe linie financiar - bugetara , H.C.J. Buzau 

nr. 53/30.03.20241privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumei 

de 258 mii lei din Fondul constituit la dispozitia Consiliului judetean pentru 

sustinerea programelor de dezvoltare locala pentru proiecte de infrastructura 

care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare 

pe anul 2021, inregistrata la U.A.T.C. Pietroasele sub nr. 1180/31.03.2021, 

Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Legea nr.273/2006, privind 

finantele publice locale, actualizata, cu  completarile si modificarile ulterioare, 

coroborate cu prevederile OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

supun atentiei dumneavoastra prezentul proiect de hotarare in forma initiata. 

 
 

P r i m a r, 

 

                                                     Cornel Enache 



 

 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

Nr. 1397/15.04.2021 
 

 

Raport  de specialitate , 

La proiectul de hotărâre privind  adoptarea  bugetului local   pe anul 2021 

 

Subsemnata  Zăinescu Mariana Mădălina, inspector principal  in cadrul 

U.A.T Pietroasele, având în vedere: 

 prevederile Legii bugetului de stat nr. 15/2021; 

 prevederile Legii nr.273/2006 cu privire la finanţele publice locale, 

cu completările şi modificările ulterioare; 

 adresele A.J.F.P. Buzau nr. 30108/01.04.2021, nr. 25609/18.03.2021,  

nr.29644/31.03.2021, nr.26146/19.03.2021, prin care ni se comunică sumele 

repartizate, din impozitul pe venit şi din TVA pentru echilibrarea bugetului, 

susţinerea cheltuielilor pentru activitatea proprie şi instituţia subordonată pe linie 

financiar - bugetară ; 

 H.C.J. Buzau nr. 53/30.03.2021 privind repartizarea pe comune, 

oraşe şi municipii a sumei de 258 mii lei din Fondul constituit la dispoziţia 

Consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală pentru 

proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru 

cheltuielile de funcţionare pe anul 2021, înregistrată la U.A.T.C. Pietroasele sub 

nr.1180/31.03.2021; 

 adresa Şcolii Gimnaziale Pietroasele nr. 201/08.04.2021, înregistrată 

la U.A.T.C. Pietroasele la nr. 1299/08.04.2021; 

 raportul Şcolii Gimnaziale Pietroasele nr. 206/09.04.2021 înregistrat 

la U.A.T.C. Pietroasele sub nr. 1399/15.04.2021;  

Propun analiza proiectului de buget prezentat atât la secţiunea de 

funcţionare cât şi la secţiunea de dezvoltare pentru activitatea proprie şi 

activitatea şcolii gimnaziale Pietroasele, cheltuieli reprezentând bunuri şi servicii 

precum şi ajutoare CES ,burse  şcolare în vederea aprobării acestuia în şedinţă 

publică din data de 22.04.2021, astfel: 

Secţiunea de funcţionare: 



 cheltuieli totale conform anexei la proiect: 4.967,06  mii lei – 

inclusiv activitatea de învăţământ; 

 Venituri totale conform anexei la proiect: 4.967,06 mii lei – 

activitate proprie UAT şi invăţământ. 

Secţiunea de dezvoltare:  

 cheltuieli totale conform anexei la proiect: 809,11 mii lei; 

 venituri totale conform anexei la proiect: 809,11  mii lei.-din 

excedentului bugetului local acumulat în anii precedenţi pentru finanţarea 

Secţiunii de Dezvoltare  

 

 

 

Întocmit, 

Inspector  
Zainescu Mariana Madalina 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	REFERAT DE APROBARE

