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  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  Bugetului local al Comunei Bozioru 

pentru  anul 2021 
 

      Consiliul Local al Comunei Bozioru, judetul Buzău, întrunit în    
sedinţa <<ordinară>> din  data de 16.04.2021, legal constituită; 
Având în vedere: 

§ Referatul de aprobare al  Primarului Comunei Bozioru înregistrat 
sub  nr.1041/12.04.2021; 

§ Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.1042/12.04.2021; 

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru 
înregistrate sub nr.1083/1084/ 1085/14.04.2021; 

§ Prevederile art.19, art.39, art.50, art.58 şi art.76 din Legea 
Finanţelor Publice nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

§ Dispoziţiile art. 6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică ; 

§ Adresele nr.25.609/18.03.2021 de la Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Buzău, privind repartizarea de sume  defalcate din 
T.V.A., pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, nr.26.146/19.03.2021 de la 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, privind Cotele 
defalcate din impozitul pe venit, Cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume defalcate din T.V.A. pentru 
echilibrarea bugetelor locale, nr.29.644/31.03.2021 de la  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, privind 
repartizarea de sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, respectiv pentru finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi finanţarea burselor şcolare; 

§ Adresa  nr.5.633/30.03.2021 de la Consiliul Judeţean Buzău, 
privind repartizarea sumelor în baza Hotărârii nr.53/30.03.2021 a 
Consiliului Judeţean Buzău; 

§ Prevederile Legii nr.15/08.03.2021 a Bugetului de Stat pe anul 
2021; 

§ Prevederile art.87, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. a), 
art.137 alin.(1) – (2), art.139 alin.(1), alin.(3) lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ ;  

       



 
      În temeiul art. 196 (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

            Art.1. - Se aprobă Bugetul local de Venituri al Comunei Bozioru, 
judetul Buzău pentru anul 2021 si repartizarea sumelor alocate pe 
capitole, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta 
hotărâre.  

            Art.2. - Se aprobă Bugetul de Cheltuieli al comunei Bozioru, 
judeţul Buzău pentru anul 2021 si repartizarea sumelor alocate pe 
capitole, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

            Art.3 - Se aprobă Lista de investitii pentru anul 2021, conform 
Anexei nr.3 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

        Art.4 – Se aprobă bugetul din subvenţii şi  venituri proprii  al 
comunei Bozioru pentru anul 2021 conform Anexei nr.4, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.5 – Se aprobă utilizarea sumei de 38.100 din excedentul 
bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea investiţiei ,,Amenajare 
Teren pentru Agrement - Multisport Bozioru”, conform art.58, alin.(1), 
lit.e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
       Art.6 – Se aprobă alocarea sumei de 10.000lei din bugetul propriu 
al U.A.T. Comuna Bozioru, Şcolii Gimnaziale Bozioru, pentru 
decontarea navetei cadrelor didactice şi a personalului auxiliar conform 
art.105, alin.(2) lit. f) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/05.01.2011. 
       Art.7 – Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei din bugetul propriu 
al U.A.T. Comuna Bozioru, pentru examinarea medicală obligatorie 
periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, conform 
art.105, alin.(2) lit. g) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/05.01.2011. 

            Art.8 - Secretarul General al Comunei Bozioru, Judeţul Buzău va 
transmite prezenta hotărâre autoritatilor si institutiilor publice 
interesate, şi va face publicitatea cerută de lege. 

 
       Nr.11/16.04.2021 
       BOZIORU 
 

   Preşedinte de şedinţă,                               CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                               
VĂCĂROIU Marius-Ion                             Secretar General Comună, 

    OPREA MIRELA     
       

.........................                                           ................... 
 
 

      Această      hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţa <<ordinară>> din data de  
16.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) şi alin.(3) lit.a) din O.U.G.    nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un    
număr     de, __________voturi „pentru”, ________ voturi „împotrivă'”, _________  şi voturi „abţineri”, din________ consilieri 
prezenţi , din numărul total de 9 consilieri  în funcţie. 

 
 


