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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr. 10 din 25.02.2021 

 
 

privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului 
pe trimestrul IV 2020 pe cele două secțiuni 

 
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
 

Având în vedere  : 
• referatul de  aprobare  al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la 

nr.1657 din 19.02.2021;  
• raportul de avizare al  doamnei Hârja  Luciana  inspector  contabil înregistrat la 

nr.1658 din 19.02.2021; 
• raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului  local  înregistrat  la 

nr.1659 din 19.02.2021; 
• prevederile Hotărârii Consiliului Local Valea Râmnicului nr.10 din 13.02.2020 

privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2020;  
• prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;  
• prevederile art.49 alin.12 din  Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale,  

cu modificările şi completările ulterioare;    
• prevederile  art. 129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ ;  
• În temeiul  art. 139  alin.3 lit.a, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 
și alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  

 
HOTĂRĂŞTE :  

 
Art.1. (1) Se aprobă  execuția bugetului local al  comunei Valea Râmnicului pe 
trimestrul IV 2020: 

 
a)  Veniturile bugetului local al comunei Valea Râmnicului trimestrul IV 2020 

          1. Prevederi  bugetare definitive                                         17.825,81  mii lei  
          2. Încasări realizate                                                           11.365,37  mii lei   
         
   b)   Cheltuielile bugetului local al comunei Valea Râmnicului trimestrul IV 2020 
         1. Credite  bugetare definitive                                              20.228,81  mii lei   
         2. Plăți efectuate                                                                12.994,25  mii lei  
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           (2) Se aprobă execuția bugetului secțiunii de funcționare pe trimestrul IV 2020 : 
 
        a)  Veniturile secțiunii de funcționare trimestrul IV 2020: 
               1. Prevederi  bugetare definitive                                          4.852,00 mii lei             
               2. Încasări realizate                                                            4.601,37 mii lei                 
 
       b)  Cheltuielile secțiunii de funcționare trimestrul IV 2020: 
               1. Credite bugetare definitive                                               4.852,00 mii lei                 
               2. Plăți efectuate                                                                 4.452,56 mii lei      
 
        EXCEDENT SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  PE  
        TRIMESTRUL IV 2020                                                                   148,58  mii lei     
 
           (3) Se aprobă execuția bugetului secțiunii de dezvoltare pe trimestrul IV 2020 : 
 
       a)  Veniturile secțiunii de dezvoltare trimestrul IV 2020: 
                1. Prevederi  bugetare definitive                                        12.973,81 mii lei                                             
                2. Încasări realizate                                                           6.764,24  mii lei                
 
       b)  Cheltuielile secțiunii de dezvoltare trimestrul IV 2020: 
               1. Credite bugetare definitive                                              15.376,81 mii lei                 
               2. Plăți efectuate                                                                 8.541,70 mii lei      
 
       DEFICIT SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

       PE TRIMESTRUL IV 2020                                               - 1.777,46 mii lei                    
 

Art.2. Execuția bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe secțiunea de funcționare 
și secțiunea de dezvoltare este prezentată în anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.3.Primarul comunei împreună cu Compartimentul Buget finațe contabilitate, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

      25.02.2021                              VALEA RÂMNICULUI 
 

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                                                                 
    Răducan Mădălina – Daniela                                             Secretar general, 

                                                                                        Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința 

ordinară din 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.3 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un număr de  15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul 
total de 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.       


