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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

 
 

PROIECTUL   DE   HOTARARE  NR.15 

 

  privind  aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pe 
anul 2021 (in proiect - conform art.39, alin.(l) - alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizata) 

 
 Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in 

sedinta ORDINARA   in data de …………; 
  referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub 

nr. ……./………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136, 
alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in 
calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act 

normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea 
atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor 

administrative; 
 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 

……/…………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136, 

alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire 
la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului 

contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii 
(intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare 

prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor 
documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al 
legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni 

anterioare adoptarii actului administrativ; 
 avizul/avizele consultativ/e al/ale Comisiei /Comisiilor  de 

specialitate a/ale Consiliului local Podgoria, inregistrat/e sub 
nr……/……………; 

 prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, 
publicata in Monitorul Oficial nr . 236 din 9.03.2021; 

 adresa nr. 25 609/18.03.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor 

Publice Buzau – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica; 

 adresa nr. 26 146/19.03.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor 

Publice Buzau – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica; 



 adresa nr. 29644/31.03.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor 

Publice Buzau – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica; 

 adresa nr. 30108/1.04.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor 

Publice Buzau – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica; 

 prevederile art. 19 alin.(1) lit b) si art. 26 ale Legii nr. 273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile  
ulterioare; 

 Hotararea Consiliului  Judetean  privind repartizarea  pe comune, 

orase si municipii a sumei din Fondul constituit  la dispozitia 
Consiliului Judetean  53/31.03.2021;  

 prevederile art.129, alin.(l), alin.(2), lit.”b”, alin.4, lit.”a” din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; 

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

completarile ulterioare ;  
 

            În temeiul prevederilor art.129, alin.(l), alin.(2), lit.”b”, alin.4, 
lit.”a” art.134, alin.(1), alin.(3), lit.”a”,art. 139 alin.(3) lit.a), art. 196, 
alin.1) lit.a), si art. 197, alin. (1) si (4) din O.U.G. 57/2019-Codul 

administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
         ART.1. (1). Pe data prezentei se aproba  bugetul local de venituri si 

cheltuieli al comunei Podgoria pentru anul 2021 (in proiect - conform 
art.39, alin.(l) - alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizata),  astfel: 

      -la  partea de venituri   in suma de 7 657, 48 mii lei ; 
      -la partea de cheltuieli in suma de 7 852, 71 mii lei; conform Anexei  - 

parte integranta din prezenta  hotarare.  
       (2).Diferenta de 195, 23 mii lei  este asigurata din excedentul  
bugetar constituit la data 31.12.2020. 
       ART.2. Se aproba Lista obiectivelor  de investitii pe anul 2021 cu 
finantare  integrala sau partiala de la bugetul de local, conform 

Anexei  - parte integranta din prezenta  hotarare- in valoare de 3 890,71 

mii lei .  
       ART.3. (1). Se aproba bugetul din subventii si venituri proprii, 

astfel : 
        - la partea de venituri  in suma de 20,00 mii  lei; 

-la partea de cheltuieli – in suma de 45,00 mii lei. 

          (2). Diferenta de 25,00 mii lei  dintre partea de venituri si partea de 
cheltuieli  este asigurata din excedentul   bugetar inregistrat la 31.12.2020.  

        ART.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului  
comunei Podgoria – in calitatea sa de ordonator principal de credite - si de  
Compartimentul Financiar – Contabil . 

       ART.5. Secretarul comunei  va asigura  comunicarea prezentei 
hotarari: 



- Institutiei Prefectului, Judetul Buzau in vederea exercitarii 
controlului de legalitate; 

- Primarului comunei Podgoria ; 
- Compartimentului “Buget- Finante” ; 

- o va aduce la cunostinta publica prin afisare.     
 
           

                  
   Iniţiator,  
   Primar,  

   Chiru Marius Viorel  

            
       Avizat pentru legalitate ,  

Secretar general,  

 
Rapeanu Violeta- Cristina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podgoria 

   Proiect de hotarare nr. 15  din 1.04.2021 

 

 



 
ROMANIA 

COMUNA PODGORIA 
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 

Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 

PRIMARUL COMUNEI PODGORIA 

 
Nr.1359/1.04.2021   

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind  aprobarea bugetului local de venituri si 
cheltuieli  pe anul 2021 
(in  faza proiect - conform art.39, alin.(l) - alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, actualizata)  
    

Proiectul bugetului  local de venituri si cheltuieli  al comunei Podgoria 
a fost elaborat  potrivit Legii nr. Legii nr. 15  din 8.03.2021  a bugetului de 
stat pe anul 2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei  nr. 236 din 

9.03.2021si ale  Legii nr. 276/2003 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
care stabileşte normele privind formarea, administrarea, utilizarea si 

controlul resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale si ale 
instituţiilor si serviciilor publice de interes local coroborat cu O.U.G 

nr.63/2010 care actualizează Legea nr.273/2006, redefinind principiul 
echilibrului bugetar, conform căruia cheltuielile unui buget se acoperă 
integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor 

precedenţi, excedent ce poate fi utilizat pentru finanţarea cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare si pentru acoperirea temporara a golurilor de casa. 

Avand in vedere: 

 adresa nr. 25 609/18.03.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor 

Publice Buzau – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica; 

 adresa nr. 26 146/19.03.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor 

Publice Buzau – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica; 

 adresa nr. 29644/31.03.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor 

Publice Buzau – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica; 

 adresa nr. 30108/1.04.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor 

Publice Buzau – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica; 
Proiectul de buget propus poate fî ajustat pe parcursul procesului 

bugetar 2021 prin rectificări, cu modificările cerute de evoluţia situaţiei 

macroeconomice care poate afecta gradul de incasare al veniturilor, precum 
si in funcţie de modificările apărute in derularea proiectelor propuse a fi 
realizate. 

Având in vedere toate aceste aspecte, luând in considerare prevederile 
art.39, alin.(l) - alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizata, propun spre dezbatere proiectul bugetului local de 
venituri si cheltuieli al comunei Podgoria. 
      Structura  bugetului local  este repartizata conform Anexei – buget local 
detaliat,  



Anexei   - Lista obiectivelor  de investitii pe anul 2021 cu finantare  integrala 
sau partiala de la bugetul de local (parti  integrante ale proiectului de 

hotarare) dar si in baza  raportului de sustinere  intocmit de catre  doamna 
inspector in cadrul Compartimentului “Buget- Finante”,  Stefan Mioara    

         In baza celor expuse  anterior, supun analizei  dumneavoastra  
adoptarea  proiectului   de hotarare  privind aprobarea bugetului local   de 
venituri si cheltuieli  pe anul 2021, in forma initiata - (in faza proiect - 

conform art.39, alin.(l) - alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, actualizata). 

 
Primar, 

 

Prof. Chiru Marius 


