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R O M Â N I A  
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL PUIEŞTI 
 

HOTĂRÂRE  
privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al 

anului 2021 
 

Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău 
Având în vedere: 
-raportului primarului comunei înregistrat la nr.160/2021 
-referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.161/2021 
-prevederile art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare 
-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 execuţia bugetului local  pe trimestrul II al anului 
2021, după cum urmează: 
 
 

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II anul 2021 
-lei- 

 BUGET LOCAL 
INDICATOR PREVEDERI 

INIȚIALE 
PREVEDERI 
DEFINITIVE 

ÎNCASĂRI/PLĂȚI 
REALIZATE 

BUGET CENTRALIZAT 
VENITURI 5.978.750 7.508.750 6.166.964 

CHELTUIELI 8.285.750 9.815.750 5.047.379 
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BUGETUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 
VENITURI 2.649.400 2.649.400 3.030.525 

CHELTUIELI 2.649.400 2.649.400 1.923.576 
BUGETUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 

VENITURI 3.329.350 4.859.350 3.136.439 
CHELTUIELI 5.636.350 7.166.350 3.123.803 

 
Art.2 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.27 PUIEȘTI-BUZĂU ,  30.07.2021 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data de 
30.07.2021  cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu un număr de 10 voturi ”pentru” , 0 voturi ”împotrivă”  și 0 ”abțineri” din numărul 
total de 13 consilieri în funcție și 10 consilieri prezenți la ședință. 
 


