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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2021 pe 

cele două secțiuni  
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzau; 
Având în vedere  : 

• referatul de  aprobare  al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat  la  nr.4176 din 24.05.2021; 
• raportul de avizare  al  doamnei  Iordăchescu Viorica insp. achiziții pub. înreg.la nr. 4177 din 24.05.2021; 
• raportul de avizare  al Comisiei de  specialitate a  Consiliului  local înregistrat  la nr.4178 din 24.05.2021; 
• prevederile  
• prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 17/2021 privind  aprobarea bugetului local al comunei Valea 

Râmnicului pe anul 2021; 
• prevederile art.49 alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;   
• prevederile Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 
• prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
• prevederile  art.129 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 I 2021: 
 
   a)   Veniturile bugetului local al comunei Valea Râmnicului trimestrul I 2021 : 

 
          1. Prevederi  bugetare inițiale                                         3.671,44    mii lei  
          2. Încasări realizate                                                         1.643,096  mii lei   
         
    b)  Cheltuielile bugetului local al comunei Valea Râmnicului trimestrul I 2021 : 
 
        1. Credite  bugetare                                                        4.332,60  mii lei   
        2. Plăți efectuate                                                               958,74   mii lei  

 
       EXCEDENT BUGET LOCAL AL COMUNEI VALEA RÂMNICULUI  
       PE TRIMESTRUL I 2021                                                          648,36 mii lei                                                                           
 
           (2) Se aprobă execuția bugetului secțiunii de funcționare pe trimestrul I 2021 : 
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       a) Veniturile secțiunii de funcționare trimestrul I 2021: 
 
           1. Prevederi  bugetare inițiale                                             1.012,60 mii lei             
           2. Încasări realizate                                                             1.568,15 mii lei                 
 
       b) Cheltuielile secțiunii de funcționare trimestrul I 2021: 
  
           1. Credite bugetare inițiale                                                 1.12,60 mii lei                 
           2. Plăți efectuate                                                                  958,74 mii lei      
 
        EXCEDENT SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  PE  
        TRIMESTRUL I 2021                                                            609,41 mii lei     
 
           (3) Se aprobă execuția bugetului secțiunii de dezvoltare pe trimestrul III 2019 : 
 
       a) Veniturile secțiunii de dezvoltare trimestrul I 2021: 
 
           1. Prevederi  bugetare inițiale                                             2.658,84 mii lei             
           2. Încasări realizate                                                                  74,95 mii lei                 
 
       b) Cheltuielile secțiunii de dezvoltare trimestrul I 2021: 
  
           1. Credite bugetare inițiale                                                     3.320 mii lei                 
           2. Plăți efectuate                                                                            0 lei      
 
        EXCEDENT SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  PE  
        TRIMESTRUL I 2021                                                              74,95 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 Valea Râmnicului împreună cu inspectorul contabil, 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 
 
. 
 
24.05.2021                                                                                                        VALEA  RÂMNICULUI 
 

 Iniţiator 
 Primar, 

Ing. Marian Galbenu 


