
 
 

 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

                               COMUNA GHERĂSENI 
CONSILIUL LOCAL                               

 

HOTĂRÂRE                                                                                                                
privind aprobarea rectificării  II a bugetului local al comunei Gherăseni, 

judeţul Buzău, luna decembrie 2021  

 
 

      Consiliul Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, 

      Având în vedere: 
       - referatul de aprobare al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău, 

înregistrată la nr.8173/22.12.2021;  

      - proiectul de hotărâre nr.42/149/22.12.2021 privind aprobarea 

rectificării  II a bugetului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău, luna 
decembrie 2021;                   

      - raportul de specialitate nr.8174/22.12.2021 întocmit de către biroului 

economic din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, 
judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr.8184/23.12.2021 al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor  din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr.8185/23.12.2021 al Comisiei pentru învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din 
cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr.8186/23.12.2021 al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 
comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău;                      

      - adresa nr. 19664/16.12.2021 a Finantelor Publice a Judetului Buzau, 

inregistrata la Primaria Gheraseni sub nr. 7045/16.12.2021 prin care  se 
comunica suplimentarea sumelor repartizate din Fondul constituit la 

dispozitia Consiliului Judetean (04.02.05), cu 20 mii lei, 

     - adresa nr. 114638/22.12.2021 a Finantelor Publice a Judetului Buzau, 
inregistrata la Primaria Gheraseni sub nr. 8165/22.12.2021 prin care se 

comunica suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2021 cu 250 mii lei  din Fondul de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021 pentru 

plata cheltuielilor curente si de capital, 

      - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021; 
      - prevederile art.19 alin.(1) lit.b) și art.22 alin. (1) din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare; 

      - prevederile art.129 alin.(4) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
     - H.C.L. nr.13/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021; 

      În temeiul prevederilor art.139 alin. (1) 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 rectifica bugetul local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău,  
pe luna decembrie  2021, astfel: 

     - la venituri cu suma de 270 mii lei dupa cum urmeaza: 

               *la articolul 11.02.06 - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2021 cu suma de 250 mii lei, 
              *la articolul 04.02.05 - sume repartizate din Fondul la dispozitia 

Consiliului Judetean cu suma de 20 mii lei, modificându-se veniturile totale 

de la suma de 8.613,35 mii lei  la 8.883,35 mii lei, 
       - la cheltuieli cu suma de 270 mii lei modificându-se cheltuielile totale de 

la suma de 8.647,96 mii lei la 8.917,96 mii lei astfel: 

  

mii lei 

Articol bugetar Denumire articol bugetar Suma 

51.02/20.01.08 
Autoritati executive-

posta,telecomunicatii,internet 
+20 

51.02/20.01.30 

Autoritati executive-alte bunuri si 

servicii pentru intretinere si 
functionare 

+100 

70.02.06/20.01.30 
Iluminat public -alte bunuri si servicii 

pentru intretinere si functionare 
+50 

70.02.50/20.01.30 
Locuinte, servicii si dezvoltare publica- 
alte bunuri si servicii pt intretinere si 

functionare 
+50 

84.02/20.01.30 
Drumuri- alte bunuri si servicii pt 

intretinere si functionare 
+50 

TOTAL 270 

  
   Art.2. Biroul economic va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    Art.3. Secretarul general al comunei Gherăseni va comunică Primarului 

comunei, Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, autorităţilor si instituţiilor 
publice, persoanelor interesate şi va aduce la cunoştinţă publică,  în condiţiile 

şi termenele prevăzute de lege, prezenta hotărâre.   

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local, 
Mihalcea Ionuț-Marius 

                                                       Contrasemnează pentru legalitate 
                   Secretar general al comunei,  

                                                                                                        Radu Nina 
 

 

 
            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în şedinţa de 
îndată din data de 23 decembrie 2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, - vot împotrivă, - 
abţineri, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 

Gherăseni, 23 decembrie 2021 
Nr.42                               
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