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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL PUIEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local 

al comunei Puieşti pe anul 2020 
 
Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău 
Având în vedere:  
-raportului primarului comunei înregistrat la nr.118/2021 
-referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.119/2021 
-prevederile art.57 alin. (1) și (4)  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile ORDINULUI Ministerului Finanțelor Publice nr.3155/2020 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2020;  
-avizul comisiei de specialitate 
-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
-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 
-avizul comisiei de specialitate 

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 contul anual de execuție bugetară  pentru anul 2020, după 
cum urmează: 

BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2020 
-lei- 

BUGETUL LOCAL CENTRALIZAT 
VENITURI CHELTUIELI 

Prevederi 
bugetare 
inițiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Încasări 
realizate 

Credite 
bugetare 
inițiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăți 
efectuate 

14.277.620 15.530620 9.872.420 16.103.400 17.356.400 9.417.519 
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Bugetul secțiunii de funcționare 
VENITURI CHELTUIELI 

Prevederi 
bugetare 
inițiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Încasări 
realizate 

Credite 
bugetare 
inițiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăți 
efectuate 

4.262.470 5.252.470 6.385.930 4.262.470 5.252.470 4.490.940 
Bugetul secțiunii de dezvoltare 

VENITURI CHELTUIELI 
Prevederi 
bugetare 
inițiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Încasări 
realizate 

Credite 
bugetare 
inițiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăți 
efectuate 

10.015.150 10.278.150 3.486.490 11.940.930 12.103.930 4.926.579 
  
 Art.2 Detaliere pe surse de venituri precum și pe capitole bugetare în funcție 
de clasificația economică sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3 Secretarul general al comunei  va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autorităţilor și persoanelor  interesate. 
 
    Președinte de ședință,     Contrasemnează, 
       Consilier local,     Secretar general al comunei, 
         Ion Dumitru                         Vali Voicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.20 PUIEȘTI-BUZĂU ,  24.05.2021 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data de 
24.05.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu un număr de 11 voturi ”pentru” , 0 voturi ”împotrivă”  și 0 ”abțineri” din numărul total 
de 13 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți la ședință. 
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