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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind   rectificarea a III – a  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.8247 din 13.10.2021; 

 raportul de avizare al doamnei  Iordăchescu Viorica–inspector contabil înreg. la nr.8248 din 13.10.2021; 

 raportul de avizare  al Comisiei de specialitate a  Consiliului local  înregistrat la nr.8249 din 13.10.2021; 

 prevederile adresei nr. 91.313 din 11.10.2021 – Agenția Județeană a Finanțelor Publice Buzău;  
 prevederile  Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 

 prevederile H.C.L. Valea  Râmnicului nr.17 din 13.04.2021 privind aprobarea bugetului local al 

comunei Valea Râmnicului pe anul 2021; 

 prevederile H.C.L. Valea  Râmnicului nr.41 din 31.08.2021 privind  rectificarea  I  a bugetului local al 

comunei Valea Râmnicului pe anul 2021; 

 prevederile H.C.L. Valea  Râmnicului nr.50 din 27.09.2021 privind  rectificarea a II – a  bugetului local 

al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021; 

 prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
 prevederile  art. 129  alin.4 lit.a și  alin. 7 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) Bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021  se stabilește la venituri în sumă de 
10.066,42 mii lei. 

                       (2) Bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021 se stabilește la cheltuieli în sumă de 
10.840,60 mii lei. 

              
Art.2.  (1) Bugetul secțiunii de dezvoltare se stabilește la venituri în sumă de 5.237,82 mii lei, iar la 

cheltuieli în sumă de 6.012,00 mii lei. 
             (2) Bugetul secțiunii de dezvoltare se diminuează cu  suma de 78,00 mii lei, la indicatorii de 

venituri : 

 

- 37.02.04 ”Vărsăminte din secțiunea de funcționare”, cu suma de 78,00 mii lei; 
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             (3) Deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 774,18 mii lei se acoperă din excedentul anilor 
precedenți și va fi utilizat pentru finanțarea obiectivului de investiții “ Modernizare drumuri de interes local 

comuna Valea Râmnicului”. 

 

Art.3. Se aprobă la partea de cheltuieli următoarele modificări:  
 

CAPITOLUL 51.02. – “AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE ” 
 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 51.01.03. -“Autorități executive” : 

o Titlul 20”Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.01.03 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 10 mii lei; 
 Alineat 20.01.04 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 5 mii lei; 
 Alineat 20.01.08 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 5 mii lei; 
 Alineat 20.01.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 20 mii lei; 
 Alineat 20.05.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 5 mii lei; 
 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 93 mii lei; 

 
CAPITOLUL 61.02. – “ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ ” 

 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
- Subcapitolul 61.50.00 – “Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale”: 

o Tilul 20 “Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 6 mii lei; 

 
CAPITOLUL 70.02. – “LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ” 

 

Se aprobă modificarea prevederilor la: 
 

- Subcapitolul 70.06.00. -“Iluminat public și electrificari rurale” : 
o Titlul 20 “Bunuri și servicii” : 

 alineat 20.01.03 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 20 mii lei; 
 alineat 20.01.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 20 mii lei; 

 
- Subcapitolul 70.07.00 – “Alimentare cu gaze naturale în localități” 

o Titlul 70 “ Cheltuieli de capital” 
 Alineat 71.01.01 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 44 de mii lei; 
 Alineat 71.01.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 131 de mii lei; 

 
- Subcapitolul 70.50.00. -“Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” : 

o Titlul 20 “Bunuri și servicii” : 
 alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 100 mii lei; 

 
CAPITOLUL 74.02. – “PROTECȚIA MEDIULUI ” 

 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 74.05.01. -“Salubritate” : 

o Titlul 20”Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 20 mii lei; 

o Titlul 70 “ Cheltuieli de capital” 
 Alineat 71.01.02 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 150 de mii lei; 
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CAPITOLUL 84.02. – “TRANSPORTURI ” 
 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 84.03.01. -“Drumuri și poduri” : 

o Titlul 20”Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.02.00 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 176 mii lei; 

o Titlul 70 “ Cheltuieli de capital”: 
 Alineat 71.01.30 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 315 de mii lei; 

 

Art.4.  Bugetul local al comunei Valea Râmnicului pentru anul 2021, rectificat conform art.1 – 3 este 

prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.5. Planul anual al achizițiilor publice modificat este prezentat în anexa nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.6. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

 

                    13.10.2021                                                                      VALEA  RÂMNICULUI 
 
 

          Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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