
Pagina 1 din 2 

 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEŞTI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea rectificării I a bugetului local  de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2021 

 
 

Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău  
 Având în vedere: 
-referatul de inițiere al primarului comunei Puieşti înregistrat la nr.142/2021 
-raportul întocmit de compartimentul de specialitate înregistrat la nr.143/2021 
-avizul comisiei de specialitate 

În conformitate cu prevederile: 
 -prevederile art.19, alin.(2)și art.46 alin. (3) din Legea finanţelor publice locale 
nr.273/2006 , cu modificările şi completările ulterioare 

-contractul de finanțare nr. 3947 din data 08.12.2017 încheiat între M.L.P.D.A. 
și UAT Comuna Puiești pentru obiectivul de investiție ”Consolidare, modernizare, 
extindere şi dotare Dispensar Uman în satul Puiestii de Jos, comuna Puiești, judetul 
Buzau”  

-contractul de finanțare nr. 2689 din data 13.11.2017 încheiat între M.L.P.D.A. 
și UAT Comuna Puiești pentru obiectivul de investiție "Rețea publică de canalizare a 
apelor uzate menajere și stație de epurare în localitățile Lunca, Măcrina, Plopi și 
Puiestii de Sus, comuna Puiești, județul Buzău."  

-prevederile art.14 din OMDRAP nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și 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 

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 rectificarea I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2021, după cum urmează: 

 
 VENITURI                 +1530,00 mii lei 
Capitolul 42.02 Subvenții de la bugetul de stat 

Subcapitolul 42.02.65 Finanțarea programelor  
             de dezvoltare locală   +1530,00 mii lei 
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 CHELTUIELI                                                            +1530,00 mii lei 
Cap.66.02 SĂNĂTATE                           +665,00 mii lei 
 Subcapitolul 66.02.50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății 
  Titlul 71 Cheltuieli de capital 
   Articolul 71.01.01 Construcții               +665,00 mii lei                              
  
Cap.70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ   +865,00 mii lei 
 Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuințelor  

Titlul 71 Cheltuieli de capital 
Articolul 71.01.01 Construcții        +865,00 mii lei 

       
Art.2 După rectificare bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2021 se influenţează în plus cu suma de 1530,00 mii lei fiind la venituri fiind de 
12.056,00 mii lei iar la cheltuieli de 14.363 mii lei. 

Art.3 Se aprobă lista cu obiectivele de investiții finanțate din secțiunea de 
dezvoltare a bugetului local al comunei Puiești pe anul 2021, actualizată care se 
constituie ca anexă la bugetul rectificat . 
 Art.4 La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local Puiești nr.16/23.04.2021 privind 
aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2021 al comunei Puiești, județul 
Buzău și este prezentat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Biroul Buget-contabilitate, impozite și taxe locale, resurse umane și 
salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești. 

Art.6 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităților și persoanelor interesate. 
       
Iniațiator, 
  Primar,       Avizat pentru legalitate, 
Rodica Bârlă        Secretar general al comunei,  
                   Vali Voicu   
       
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.26 PUIEȘTI-BUZĂU ,07.06.2021 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data de 
11.06.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu un număr de - voturi ”pentru” , -voturi ”împotrivă”  și - ”abțineri” din numărul total 
de 13 consilieri în funcție și - consilieri prezenți la ședință. 


