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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEȘTI 
 

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale 

Puiești pentru anul 2022 
 

Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău 
Având în vedere: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Puieşti, înregistrat la 
nr.57/2022; 
-raportul întocmit de compartimentul de specialitate înregistrat la 
nr.56/2022; 
-prevederile art. 19, alin.(1), lit.”b” din Legea finanţelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 
-adresele  nr.579/04.01.2022, nr.1138/05.01.2022, de la Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Buzău prin care se comunică sumele repartizate  
-Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 1/12.01.2022 privind 
repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 32.994 mii lei pe anul 
2022 din fondul constituit la dispoziția consiliului județean pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și 
estimări pe anii 2023-2025 din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
-avizul comisiilor de specialitate 
-prevederile art.129, alin. (1) , alin.(2) lit.”b”, alin.(4), lit.”a” din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3), lit. ”a” și art.196, alin.(1), lit. ”a” 
din  O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Școlii Gimnaziale Puiești-unitate de învățământ cu personalitate juridică, pe 
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secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare , conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2 Primarul comunei Puiești prin aparatul de specialitate : Biroul 
buget contabilitate ,impozite și taxe locale, resurse umane și salarizare și Școala Gimnazială Puiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 Art.3 Secretarul general al comunei  va asigura aducerea  la cunoștință 
publică a prevederilor prezentei hotărâri  precum  și transmitere acesteia 
autorităților și persoanelor interesate. 
 
      
 
         
 
    Președinte de ședință,     Contrasemnează, 
       Consilier local,     Secretar general al comunei, 
    Florentin  Jugănaru                   Vali Voicu 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.13, Puieşti  - Buzău, 25.02.2022 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data 
de 25.02.2022 cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ , cu un număr de 13 voturi ”pentru” , 0 voturi ”împotrivă”  și 0 ”abțineri” din 
numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți la ședință. 
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