
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

HOTARAREA    nr.  25 
privind rectificarea bugetului local al comunei Podgoria – septembrie 2019 

 

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in 

sedinta ORDINARA  pe  luna septembrie 2019; 

  
        Avand in vedere:  

-referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub 
nr. 3753/30.08.2019; 
 -raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 

3770/30.08.2019; 
 -avizul consultativ al Comisiei/Comisiilor   de specialitate a Consiliului 

local Podgoria;   
 - hotararea Consiliului local Podgoria nr. 12 din 23.04.2019 privind 
aprobarea bugetului local al comunei Podgori pe anul 2019; 

- prevederile O.G. nr. 12 din 12.08.2019 cu privire la rectificarea  
bugetului de stat pe anul 2019;  

- adresa nr. 79011/28.08.2019 a Administratiei Judetene a Finantelor 

Publice Buzau – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Buzau , 
Biroul Sinteza  si Asistenta Elaborarii si Executei locale; 

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

 
 In temeiul prevederilor  art 129 alin.(1) si (2) lit.b si alin.(4) lit.a), 
art. 139 alin. (3) lit.a), art. 196 alin. (1) lit. a)  si art. 197  alin. (1)  si (2) – 
(4)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.(1) Se rectifica  bugetul local al comunei Podgoria,   conform 

Anexei –parte integranta din prezenta hotarare - dupa cum urmeaza : 
 La partea de venituri: 



- se inregistreaza  suma de 10, 00 mii lei la indicatorul 11.02.06 – cote 
defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale; 

  La partea de cheltuieli: 
-se inregistreaza   suma de 10,00 mii  la capitolul 51.02 – administratia 

locala-titlul 10- cheltuieli de personal. 

(2). Bugetul local al comunei rectificat conform prevederilor alin(1) va 

ajunge la partea de venituri in suma de 17 780,39 mii lei iar la partea de 

cheltuieli in suma de 18 107, 51 mii lei (diferenta dintre  venituri si cheltuieli 

in suma de 327,12 mii lei  fiind asigurata  din excedentul inregistrat  la data 

de 31.12.2018). 

          Art.2.(1) Lista obiectivelor  de investitii pe anul 2019 cu finantare  
integrala sau partiala de la bugetul de local  se actualizeaza la  valoarea de     

14 310,02 mii lei,  conform Anexei  - parte integranta din prezenta  hotarare; 
          (2)Diferenta   de 50, 00 mii lei  dintre lista  de investitii initiala - in 

suma de 14 360.02 mii lei –si cea actuala in suma  -14 310,02 mii lei se 
evidentiaza in buget dupa cum urmeza : 

       - se  diminueaza  cheltuielile la capitolul 65.02 “ invatamant- cheltuieli de 
capital” cu suma de 50, 00 mii lei si se inregistreaza  la capitolul 51.02 

“administratie locala- cheltuieli de capital”.  
 
Art.3.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul  

Buget – Finante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Podgoria, judetul Buzau . 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 

comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la 
indeplinire, se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate si  se aduce la cunoştinţa publică 
prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a institutiei . 

 
Nr. 25 

 Data : 30.09.2019 

 

Presedinte de sedinta,  

Cerchiaza Vasilica  

 Contrasemneaza pentru legalitate,  

      Secretar,  

 

Rapeanu Violeta 

 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in şedinţa 

ordinara din data de 30.09.2019, cu respectarea   prevederilor   art. 139   alin.l  (majoritate   

simpla)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13  voturi 

pentru, 0 voturi abţineri si 0 voturi împotriva din numărul total de 13 consilieri locali validati 

in funcţie si 13 consilieri locali prezenţi la sedinta. 


