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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEŞTI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea rectificării a-II-a 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.____/2021 
-raportul întocmit de compartimentul de specialitate înregistrat la nr.___/2021 
-avizul comisiei de specialitate 
-adresa nr.82.229/15.09.2021 de la A.J.F.P. Buzău, Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică privind repartizarea sumelor și cotelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru comuna Puiești 

În conformitate cu prevederile: 
 -prevederile art.19, alin.(2) prevederile art.44, alin.(1), art.46 alin. (3) , art.49, 
alin. (4) ,(6) și (7)  din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 , cu modificările şi 
completările ulterioare 
  -prevederile O.U.G nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2021 
 -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 a-II-a bugetului local de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2021, după cum urmează: 

 
 VENITURI                          +105,00 mii lei 

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit                                   -130,00 mii lei 
04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din  
               impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale        + 42,00 mii lei 
11.02.06 Sume defalcate din T.V.A pentru  

     echilibrarea bugetelor locale         +193,00 mii lei 
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 CHELTUIELI                                                            +105,00 mii lei 

Cap.84.02 TRANSPORTURI            +105,00 mii lei 
 Subcapitolul 84.02.03.01 Drumuri și poduri 
                 Titlul 71 Active nefinanciare 

Articolul 71.01 Active fixe 
Alineatul 71.01.01 Construcții    +105,00 mii lei 

 
Art. 2 Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul 

bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 2021, după 
cum urmează: 
                      
CAPITOLUL 51.02 AUTORITĂȚI EXECUTIVE ȘI LEGISLATIVE 

Subcapitolul 51.02.01.03 Autorități Executive 
     Titlul 10 Cheltuieli de personal 
         Articolul 10.01  Cheltuieli salariale în bani   
               Alineatul  10.01.01 Salarii de bază                              - 37,00 mii lei    

Titlul 20 Bunuri și servicii                                                                                                                
Articolul 20.01  Bunuri și Servicii 

                Alineatul 20.01.01 Furnituri de birou                          + 3,00 mii lei 
                Alineatul 20.01.02 Materiale pentru curățenie             + 3,00 mii lei                                  
       Alineatul 20.01.08 Poșta, telecomunicații,  

        radio, tv, internet                            + 6,00 mii lei  
              

CAPITOLUL 61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

        Subcapitolul 61.02.50 Alte cheltuieli în domeniul ordinei publice  
         și siguranței naționale                          

        Titlul 10 Cheltuieli de personal 
        Articolul 10.01  Cheltuieli salariale în bani   
              Alineatul  10.01.01 Salarii de bază                               +10,00 mii lei  
 
CAPITOLUL 67.02 CULTURĂ,RECREERE ȘI RELIGIE 
         Subcapitolul 67.02.05 Servicii recreative și sportive 
         Paragraful 67.02.05.01 Sport 

Titlul 09 Alte cheltuieli  
         Articolul 59.11 Asociații și fundații   
                Alineatul  59.11 Asociații și fundații                            + 30,00 mii lei   
                                             

CAPITOLUL 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 Subcapitolul 68.02.05 Asistență socială în caz de invalidități  
         Paragraful 68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate 
         Titlul 10 Cheltuieli de personal 
         Articolul 10.01  Cheltuieli salariale în bani   
               Alineatul  10.01.01 Salarii de bază                                -76,00 mii lei   
         Articolul 10.03 Contribuții 
               Alineatul 10.03.07 Contribuție asiguratorie 

       pentru munca                      +  6,00 mii  lei                                                                                                      
 Titlul 57 Asistență socială 
 Articolul 57.01 Asigurări sociale 
        Alineatul 57.01.02 Ajutoare sociale în bani                   -30,00 mii lei                             
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 CAPITOLUL70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 
Subcapitolul 70.02.07 Alimentarea cu gaze naturale în localități 

         Titlul 71 Active nefinanciare                                   
         Articolul 71.01. Active fixe                
                   Alineatul 71.01.01 Construcții                                           + 32,00 mii lei   
        Subcapitolul 70.02.50 Alte cheltuieli în domeniul locuințelor,  

serviciilor și dezvoltării locuințelor  
        Titlul 71 Active nefinanciare                                   
         Articolul 71.01. Active fixe  
 Alineatul 71.01.01 Construcții           -250,00 mii lei          
         Alineatul 71.01.02 Mașini echipamente și mijloace de transport    -52,00 mii lei                                                     
         Alineatul 71.01.03  Mobilier, aparatură și birotică                         +20,00 mii lei  
         Subcapitolul 70.02.06 Iluminat public  
        Titlul 71 Active nefinanciare                                   
        Articolul 71.01. Active fixe                
        Alineatul 71.01.02 Mașini,echipamente și mijloace de transport     +40,00 mii lei                                                                                                 
                                                                       
   CAPITOLUL 74.02  PROTECȚIA MEDIULUI 
 Subcapitolul 74.02.05 Salubritate Și gestionarea deșeurilor 
         Paragraful 74.02.05.02 Salubritate     

Articolul 20.01  Bunuri și servicii 
               Alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii                                +10,00 mii lei 
                                                     
 CAPITOLUL 84.02 TRANSPORTURI 

Subcapitolul 84.02.03 Transport rutier 
         Paragraful 84.02.03.01 Drumuri 
         Titlul 71 Active nefinanciare                                   
         Articolul 71.01. Active fixe                
                 Alineatul 71.01.01 Constructii                                          +250,00 mii lei 
         Alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii        + 10,00 mii lei  
 

Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor                       
Articolul 20.01  Bunuri și servicii 

         Alineatul 20.01.05 Carburanți                                             + 15,00 mii lei                                                    
         Alineatul 20.01.05 Reparații                                                + 10,00 mii lei 
 

Art.3 După rectificare, bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2021 se influenţează în plus cu suma de 105,00 mii lei fiind la venituri de 
12.161,00 mii lei iar la cheltuieli de 14.468 mii lei. 

 
Art.4 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.5 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. 
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Art.6 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.7 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.36 PUIEȘTI-BUZĂU ,20.09.2021 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data de 
_____ 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. 
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