
Pagină 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 a-IV-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 Puiești înregistrat la nr.290/2021 
-raportul întocmit de compartimentul de specialitate înregistrat la nr.291/2021 
-avizul comisiei de specialitate 
-adresa de la A.J.F.P. Buzău, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică privind 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 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  

În conformitate cu prevederile: 
  -prevederile H.G. nr.1264/17.12.2021 privind alocarea unei sume din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale -Anexa , Județul Buzău, nr.crt.60 

-prevederile art.19, alin.(2),   din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 , 
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 

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-IV-a bugetului local de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2021, după cum urmează: 

 
 VENITURI                          +250,00 mii lei 

 

CAPITOLUL 11.02 SUME DEFALCATE DIN TVA 
Subcapitolul  11.02.06. Sume defalcate din TVA pentru   +250,00 mii lei 
echilibrarea bugetelor locale 
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 CHELTUIELI                                                                        +250,00 mii lei 

 
CAPITOLUL70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 
Subcapitolul 70.02.50 Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării locuințelor 
Titlul 20 Bunuri și servicii 
Articolul 20.01. Bunuri și servicii 
Alineatul 20.01.30 Alte Bunuri și servicii    +250,00 mii lei 

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

2021 se influenţează în plus cu suma de 250,00 mii lei fiind la venituri de 
12.779,32 mii lei iar la cheltuieli de 15.086,32 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. 

Art.5 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.49 PUIEȘTI-BUZĂU ,20.12.2021 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința extraordinară de 
îndată din data de 22.12.2021 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 -
”abținere” din numărul total de 13 consilieri locali în funcție și - consilieri locali prezenți la ședință. 
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