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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
• referatul de  aprobare al  Primarului  comunei Valea  Râmnicului înregistrat la nr.2867 din 07.04.2021; 
• raportul de avizare al doamnei Iordăchescu Viorica inspector contabil înreg. la nr.2868 din 07.04.2021; 
• raportul de avizare  al  Comisiei de  specialitate  a  Consiliului local  înreg.   la nr.2869 din 07.04.2021; 
• Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău nr.25609/18.03.2021; 
• Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău nr.26146/19.03.2021; 
• prevederile H:C.J. Buzău nr. 53/2021 privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția 

consiliului județean pentru anul 2020 ; 
• prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr.56/2019 privind aprobarea valorii investițiilor aferente U.A.T. 

Valea Râmnicului și a participării Consiliului local al U.A.T. Valea Râmnicului la cofinanțarea 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 
2014 – 2020;  

• prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 30/2019 privind  subvenționarea activității de transport 
public persoane efectuată de operatorul de Transport Public Urban  de călători S.C. TUC S.A. 
Râmnicu Sărat în baza Contractului de Delegare a Gestiunii activității de transport persoane încheiat 
cu ATRAS Râmnicu Sărat ; 

• prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 38/2016 privind aprobarea acordului de cooperare privind 
organizarea și exercitarea activității de audit public intern;  

• prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;  
• prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  
• prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
• prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată cu modificările și completările ulterioare;  
• prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  
• prevederile O.U.G. nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative; 
• prevederile O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative  şi prorogarea unor termene; 
• prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
• prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, repunlicată (R2) , cu modificările și completările ulterioare; 
• prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;   
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• prevederile art.84 alin.3 – alin.5, art.87 alin.3 – alin.5, art.88,  art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.adin 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. Bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021 este constituit pe cele două secțiuni: 
secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.  

  
Art.2. Bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021 se stabileşte la venituri în sumă de 

9.851,42 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 10.625,60 mii lei, cu un deficit în sumă de 774,18 mii lei, 
prezentat pe capitole, subcapitole și paragrafe conform anexei nr.1.    

 2.1. Bugetul Secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în sumă de 5.047.60 mii lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 5.047,60  mii lei, conform anexei nr.2. 

2.2. Bugetul Secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în sumă de 4.803,82 mii lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 5.578,00  mii  lei, conform anexei nr.3. 

2.3. Deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 774,18 mii lei se acoperă din excedentul anilor 
precedenți. 
 

Art.3. Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din execuția bugetară a anilor precedenți în sumă de 
774,18 mii lei, ca sursă de finanțare a unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, prezentate în anexa nr.4. 

 
Art.4. Obiectivele de investiţii finanţate din secţiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei 

Valea Râmnicului pe anul 2021, sunt prezentate în lista de investiţii conform  anexei nr.5. 
 
Art.5. Se aprobă numărul maxim de personal finanțat din bugetul local pe anul 2021, conform anexei 

nr. 6.  
Art.6. Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.7. Primarul comunei Valea Râmnicului, judeţul  Buzău, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.  
 
Art.8. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţului Buzău, va asigura aducerea la 

cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri prin afişarea la sediul instituţiei, transmiterea acesteia în 
vederea publicării  pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi transmiterea hotărârii 
autorităţilor şi instituţiilor interesate. 
 
   07.04.2021                                                                                                        VALEA  RÂMNICULUI 
 

 Iniţiator 
 Primar, 

Ing. Marian Galbenu 


