ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE

pentru modificarea HCL nr.17/22.04.2021 privind aprobarea utilizării excedentului
bugetului local inregistrat la sfârşitul anului 2020
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:

-referatul de aprobare initiat de primarul comunei Pietroasele, inregistrat la
nr.593/15.02.2021;
-raportul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la
nr.592/15.02.2021;
-prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
actualizata;
-prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica, republicata;
- raportul de avizare al comisiei pe domenii;
În temeiul art. 196 alin (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ,
HOTARASTE:

Art.1 Se modifica HCL nr.17/22.04.2021 privind aprobarea utilizării excedentului
bugetului local inregistrat la sfârşitul anului 2020, conform Anexei care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G
nr.57/2019, privind Codul Administrativ.
Presedinte de sedinta,
Gheorghe Mioara
contrasemneaza,
secretar general,
Matache Aurelia

Nr.58
Data:28.10.2021
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta
ordinara din data de 28.10.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019,
privind Codul Administrativ, cu un numar de 13 voturi pentru, - abtineri si ____voturi
impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta.

Anexa la Pr.de Hot. Nr.59/25.10.2021
 Evaluarea şi reevaluarea bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Pietroasele – 40 mii lei;
 Achiziţionare sistem electronic pentru alarmare publică -60 mii lei;
 Achiziţionare echipamente din domeniul tehnologiei IT mobile ,echipamente şi
dispozitive necesare activităţii didactice pentru elevii şi cadrele didactice în
învăţământul preuniversitar,comuna Pietroasele,judeţul Buzău -47,74 mii lei;
 Pe urmele Tezaurului Cloşca cu Puii de Aur, Comuna Pietroasele, Judeţul Buzău
– 2 mii lei;
 Reabilitare şi dotare parcuri de joacă pentru copii-71,4 mii lei ;
 Achiziţie panou electronic afisaj promovare turistică a Comunei Pietroasele -170
mii lei ;
 Elaborare P.U.G – 238 mii lei ;
 Cofinanţare 2% proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Buzău în perioada 2014-2020-3,97 mii lei;
 Reabilitare şi modernizare sistem de iluminat public în comuna Pietroasele-15 mii
lei;
 Realizare structură metalică şi montaj panou led –Parc Pietroasele-15 mii lei ;
 Întocmire Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Pietroasele pentru perioada
2021-2027-36 mii lei;
 Reabilitare piaţă agroalimentară Pietroasele-40 mii lei;
 Reabilitare drumuri de interes comunal Comuna Pietroasele, Judeţul Buzău – 10
mii lei ;
 Întocmire DALI pentru proiectul Construire trotuare pietonale în satele
Pietroasele,Clondiru de Sus şi Şarânga -30 mii lei;
 Reabilitare şi modernizare drumuri comunale în comuna Pietroasele,judeul Buzau
-20 mii lei;
 Modernizare drumuri de interes local -10 mii lei;
 Achizitie arzatoare centrale termice U.A.T Pietroasele-15 mii lei;

PRIMAR,

Intocmit,
Insp.Zainescu Mariana Madalina

SECRETAR GENERAL UAT,

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

Anexa la H.C.L.nr.58/28.10.2021

 Evaluarea şi reevaluarea bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Pietroasele – 40 mii lei;
 Achiziţionare sistem electronic pentru alarmare publică -60 mii lei;
 Achiziţionare echipamente din domeniul tehnologiei IT mobile ,echipamente şi
dispozitive necesare activităţii didactice pentru elevii şi cadrele didactice în
învăţământul preuniversitar,comuna Pietroasele,judeţul Buzău -47,74 mii lei;
 Pe urmele Tezaurului Cloşca cu Puii de Aur, Comuna Pietroasele, Judeţul Buzău
– 2 mii lei;
 Reabilitare şi dotare parcuri de joacă pentru copii-71,4 mii lei ;
 Achiziţie panou electronic afisaj promovare turistică a Comunei Pietroasele -170
mii lei ;
 Elaborare P.U.G – 238 mii lei ;
 Cofinanţare 2% proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Buzău în perioada 2014-2020-3,97 mii lei;
 Reabilitare şi modernizare sistem de iluminat public în comuna Pietroasele-15 mii
lei;
 Realizare structură metalică şi montaj panou led –Parc Pietroasele-15 mii lei ;
 Întocmire Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Pietroasele pentru perioada
2021-2027-36 mii lei;
 Reabilitare piaţă agroalimentară Pietroasele-40 mii lei;
 Reabilitare drumuri de interes comunal Comuna Pietroasele, Judeţul Buzău – 10
mii lei ;
 Întocmire DALI pentru proiectul Construire trotuare pietonale în satele
Pietroasele,Clondiru de Sus şi Şarânga -30 mii lei;
 Reabilitare şi modernizare drumuri comunale în comuna Pietroasele,judeul Buzau
-20 mii lei;
 Modernizare drumuri de interes local -10 mii lei;
 Achizitie arzatoare centrale termice U.A.T Pietroasele-15 mii lei;

PRESEDINTE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,

ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE
JUDETUL BUZAU
Tel/Fax: 0238.512.000, email:
primariapietroasele@yahoo.com

NR.4113/25.10.2021
REFERAT DE APROBARE

la proiectul privind modificarea utilizarii excedentului bugetului local
acumulat în anii precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare

Domnilor consilieri,
Propun spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre promovat
în baza raportului de specialitate al Compartimentului Buget, Finanțe,
Contabilitate.
În conformiate cu art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale: (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in
limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6
lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau
din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in
exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor
deliberative, astfel:
a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele
intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul
curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de
functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar."
Pentru aceste considerente propun Consiliului local Pietroasele să dezbată şi
să adopte proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens.
P r i m a r,
Cornel Enache
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Nr.4112/25.10.2021
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind modificarea utilizarii excedentului bugetului
local acumulat în anii precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare
Subsemnata Zăinescu Mariana Mădălina , inspector in cadrul U.A.T
Pietroasele, vă aduc la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile Legii
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată, la art.58, în legătură cu
utilizarea excedentului bugetar acumulat, acesta poate fi utilizat pentru secţiunea
de dezvoltare a bugetului local, respectiv finanţarea unor lucrări de investiţii sau în
cursul anului pentru acoperirea unor goluri temporare goluri de casa provenite
din decalaje între venituri şi cheltuieli ale secţiunii de funcţionare a bugetului
local.
Utilizarea excedentului bugetar se face pe baza hotărârilor autorităţilor
deliberative.
Având în vedere cele menţionate mai sus, propun modificarea utilizarii
sumei de 824,11 mii din excedentul bugetului local pentru finanţarea
următoarelor investiţii astfel:
 Evaluarea şi reevaluarea bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Pietroasele – 40 mii lei;
 Achiziţionare sistem electronic pentru alarmare publică -60 mii lei;
 Achiziţionare echipamente din domeniul tehnologiei IT mobile ,echipamente
şi dispozitive necesare activităţii didactice pentru elevii şi cadrele didactice în
învăţământul preuniversitar,comuna Pietroasele,judeţul Buzău-47,74 mii lei;
 Pe urmele Tezaurului Cloşca cu Puii de Aur, Comuna Pietroasele, Judeţul
Buzău – 2 mii lei;

 Reabilitare şi dotare parcuri de joacă pentru copii-71,4 mii lei ;
 Achiziţie panou electronic afisaj promovare turistică a Comunei Pietroasele
-170 mii lei ;
 Elaborare P.U.G – 238 mii lei ;
 Cofinanţare 2% proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Buzău în perioada 2014-2020-3,97 mii lei;
 Realizare structură metalică şi montaj panou led –Parc Pietroasele-15 mii
lei ;
 Reabilitare şi modernizare sistem de iluminat public în comuna Pietroasele15 mii lei;
 Întocmire Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Pietroasele pentru
perioada 2021-2027-36 mii lei;
 Reabilitare piaţa agroalimentară Pietroasele-40 mii lei;
 Reabilitare drumuri de interes comunal Comuna Pietroasele, Judetul Buzău
– 10 mii lei ;
 Întocmire DALI pentru proiectul Construire trotuare pietonale în satele
Pietroasele,Clondiru de Sus şi Şarânga -30 mii lei;
 Reabilitare şi modernizare drumuri comunale în comuna Pietroasele,judeul
Buzau -20 mii lei;
 Modernizare drumuri de interes local -10 mii lei;
 Achizitie arzatoare centrale termice U.A.T Pietroasele-15 mii lei;

Întocmit,
Inspector

Zăinescu Mariana Mădălina

