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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-III-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.265/2021 
-raportul întocmit de compartimentul de specialitate înregistrat la nr.266 /2021 
-avizul comisiei de specialitate 
-adresa nr.107318/03.12.2021 de la A.J.F.P. Buzău, Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București pe anul 2021, în baza 
prevederilor art.19 din O.U.G. nr. 122/2021, cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2021  
-adresa nr.108990/08.12.2021 de la A.J.F.P. Buzău, Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică prin care se comunică influențele rezultate ca urmare a 
impozitului pe venit încasat suplimentar în anul 2021  
-adresa nr.23597/08.12.2021 de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 
Socială Buzău 

În conformitate cu prevederile: 
 

 -prevederile art.19, alin.(2),   din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 , 
cu modificările şi completările ulterioare 
  -prevederile O.U.G nr.122/2021 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-III-a bugetului local de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2021, după cum urmează: 
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 VENITURI                          +348,32 mii lei 

 

Capitolul 04.02 COTE ȘI SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT 
Subcapitolul  04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale            +36,32 mii lei 
Capitolul 11.02 SUME DEFALCATE DIN TVA 
Subcapitolul 11.02.02 Sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea  
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor,municipiilor +92,00 mii lei 
din care:  
-Drepturile asistenților personali ai persoanelor  

cu handicap grav sau indemnizații lunare                             +120,00 mii lei 
-Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni      -28,00 mii lei 
 și combustibili petrolieri 
 
Capitolul 42.02 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT           
 Subcapitolul 42.02.34 subvenții pentru acordarea ajutorului  
pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate  
pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri    +220,00 mii lei 
      
   
 CHELTUIELI                                                                        +348,32 mii lei 

Cap.51.02 AUTORITĂȚI EXECUTIVE ȘI LEGISLATIVE  +36,32 mii lei 
 Subcapitolul 51.02.01.03. Autorități executive 
 Titlul 20 Bunuri și servicii 
 Articolul 20.01. Bunuri și servicii 
 Alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii    +36,32 mii lei  
 
Cap.68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ   +312,00 mii lei        
 Subcapitolul 68.02.05. Asistență socială în caz de invalidități 
 Paragraful 68.02.05 Ajutoare pentru locuințe 
  
Titlul 10 CHELTUIELI DE PERSONAL 

Articolul 10.01. Cheltuieli salariale în bani 
Alineatul 10.01.01. Salarii de bază     +120,00 mii lei 

Titlul 57 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
Articolul 57.01Asigurări sociale 

         Alineatul 10.01.01. Ajutoare sociale în bani   +192,00 mii lei 
     
Art.2 După rectificare, bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2021 se influenţează în plus cu suma de 348,32 mii lei fiind la venituri de 
12.509,32 mii lei iar la cheltuieli de 14.816,32 mii lei. 
 Art.3 La data intrării în 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.4 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. 
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Art.5 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităților și persoanelor interesate. 
       
          
 Inițiator, 
  Primar,       Avizat pentru legalitate, 
Rodica Bârlă        Secretar general al comunei,  
                Vali Voicu 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.48 PUIEȘTI-BUZĂU ,10.12.2021 
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 - ”abținere” din numărul 
total de 13 consilieri locali în funcție și -consilieri locali prezenți la ședință. 


	Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău

