
 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
   JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 

________ CONSILIUL LOCAL BOZIORU________ 
website: www.comunabozioru.ro     e-mail: primariabozioru@yahoo.com 

           tel: 0238/708036, fax: 0238/750333         
                                                     

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, 

judeţul Buzău, pe  anul 2021 
 

 
      Consiliul Local al Comunei Bozioru, judetul Buzău, întrunit în    
sedinţa <<extraordinară>> din  data de 26.11.2021, legal constituită; 
Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al  Primarului Comunei Bozioru înregistrat 
sub  nr.3.451/22.11.2021; 

 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.3.452/22.11.2021; 

 Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de  specialitate ale 
Consiliului Local Bozioru înregistrate la  nr. 
3.456/3.457/3.458/22.11.2021; 

 Prevederile art.49 alin.(4) şi alin.(5) din Legea Finanţelor Publice 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art.129 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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 
          Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Bozioru, 

judeţul Buzău, pentru anul 2021.   
         Art.2. – Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din  prezenta 

hotărâre. 
          Art.3. – Se aprobă rectificarea bugetară aprobată prin Dispoziţia 

Primarului nr.136/13.10.2021. 
          Art.4. – Se aprobă alocarea sumei de 5.500 lei din bugetul local al 

comunei Bozioru, Şcolii Gimnaziale Bozioru. 
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          Art.5. – Se aprobă utilizarea sumei de 35.000 lei din excedentul 
bugetar al anilor precedenţi, în vederea implementării investiţiei 
,,Modernizare  Sistem Iluminat Public Stradal”  în comuna Bozioru, 
judeţul Buzău. 

 
 
           Art.6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează 

Compartimentul Financiar-contabil, Impozite şi Taxe locale, achiziţii 
publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

          Art.7 - Secretarul General al Comunei Bozioru, Judetul Buzău va 
transmite prezenta hotărâre autoritatilor si institutiilor publice 
interesate, şi va face publicitatea cerută de lege.    

 
       Nr.36/26.11.2021 
       BOZIORU  

 

            Preşedinte de şedinţă                            CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              
MIRICA Maria-Nicoleta                        Secretar General Comună                                                                             

      OPREA  Mirela       
 

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

      Această      hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţa <<extraordinară>> din 

data de  26.11.2021 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, _____9_____voturi „pentru”, ___--_____ voturi „împotrivă'”, ____--_____  şi voturi „abţineri”, 

din____9____ consilieri prezenţi , din numărul total de 9 consilieri  în funcţie. 
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     Nr.3.451/22.11.2021 
 

REFERAT DE APROBARE, 
 La Proiectul de hotărâre privind rectificarea  

Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2021 
 

          1. Necesitatea si oportunitatea  
       Bugetul de stat pe anul 2021 a fost aprobat prin Legea nr. 15 din 
08.03.2021, iar publicarea  în Monitorul  Oficial nr. 236 din 9 martie 
2021, a impus întocmirea și respectarea calendarului de aprobare a 
bugetului local iniţial care a fost aprobat prin H.C.L.Bozioru nr.11/2021 
şi rectificat ulterior prin Dispoziţia nr.76/15.06.2021 prin HCL 
nr.23/09.07.2021 , HCL nr.27/02.08.2021, H.C.L.nr.29/24.09.2021, 
Dispoziţia nr.136/13.10.2021 şi HCL nr.33/01.10.2021.                      

              Această rectificare va fi efectuată în baza art.49 alin.(4) şi (5) din   
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare. 

   2. Legalitatea  
   Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform 
următoarelor prevederi: 

 Prevederile art.49 alin.(4) şi (5) 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 ; 

                 În acest sens a fost elaborat Proiectul de hotărâre alăturat, care    
propunea rectificarea bugetului local al Comunei Bozioru pe  anul 
2021. 

    Propunerea de rectificarea a bugetului local vine  ca urmare a 
identificării unor cheltuieli necesare a fi efectuate din care: 

-16.000 lei suma pentru realizarea Registrului Electronic Naţional de 
Nomenclatură Stradală; 

- oportunitatea depunerii unui proiect privind modernizarea sistemului 
de ilumunat public stradal, proiect finanţat din fonduri europene, este 
necesară  alocarea sumei de 35.000 lei din excedentul bugetar al anilor 
precedenţi în vederea întocmirii documentaţiilor preliminare. 
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- trebuie supusă aprobării si rectificarea anterioară efectuata prin 
dispoziţia Primarului nr.136/13.10.2021, rectificare ce a avut loc în 
urma alocării sumei de 40.000 lei din Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispozitia Guvernului,bani ce au fost folositi pentru întocmirea 
documentatiei necesare depunerii proiectului de investitii ,,Asfaltare DC 
85 si DC 89”  în Programul Anghel Saligny. 

         Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de  
hotărâre, cu   rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

               

                        
Primar, 

GRIGORE VALENTIN 
 
 
 ………………………… 
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Nr. 3.452/22.11.2021 

 
RAPORT 

La Proiectul de hotărâre privind rectificarea  
Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2021 

 
        În baza Legii nr.15/2021 de adoptare a bugetului de stat pe anul 
2021 Consiliul Local Bozioru a aprobat prin Hotărârea nr. 11/16.04.2021 
bugetul local , acesta fiind rectificat ultima data prin Dispozitia 
Primarului nr.136/13.10.2021. 

          Compartimentul de specialitate , respectiv serviciul de contabilitate 
din cadrul Primariei Bozioru, propune rectificarea bugetului local pe anul 
2021, în urma identificării de către  conducerea executivă a  institutiei , a 
unor cheltuieli necesare a fi efectuate, din care 16.000 lei suma pentru 
realizarea Registrului Electronic National de Nomenclatură Stradală, 
restul fiind sume redistribuite pentru cheltuieli obisnuite de functionare. 
Datorită oportunităţii depunerii unui proiect privind modernizarea 
sistemului de ilumunat public stradal, proiect finanţat din fonduri 
europene, este necesară  alocarea sumei de 35.000 lei din excedentul 
bugetar al anilor precedenti în vederea întocmirii documentaţiilor 
preliminare. De asemenea Şcoala Gimnazială Bozioru solicitat efecuarea 
unei rectificări bugetare, în vederea realocării unor sume între capitole si 
subcapitole bugetare, în functie de necesităţile  identificate, dar şi 
alocarea sumei de 5.500 lei din bugetul local al U.A.T Bozioru pentru 
efectuarea unor cheltuieli materiale conform adresei nr.609/19.11.2021. 
Mentionam că odată cu această rectificare, trebuie supusă aprobarii si 
rectificarea anterioară efectuata prin dispozitia Primarului 
nr.136/13.10.2021, rectificare ce a avut loc în urma alocării sumei de 
40.000 lei din Fondul de Rezervă Bugetară la Dispoziţia Guvernului, bani 
ce au fost folosiţi pentru întocmirea documentaţiei necesare depunerii 
proiectului de investitii ,,Asfaltare DC 85 si DC 89” în Programul Anghel 
Saligny. 

             Rectificarea  bugetară va fi efectuată conform prevederilor art.49 , 
alin.4 si alin.5 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, 
cu modificările si completările ulterioare. 

        Această rectificare va aduce modificări în totalul veniturilor si 
cheltuielilor, lista de investiţii va fi schimbată, însă Bugetul din subvenţii 
si venituri proprii, va fi acelaşi.Prin această rectificare în structura 
bugetului local  se vor produce următoarele modificări : 
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 Venituri  

COD 

IND. 

DENUMIRE 

INDICATOR 

INFL. 

+/- 

40.14.00 Sume din excedentul anilor precedenti pentru investitii + 35.000 

 Total +35.000 

 

 Cheltuieli  

COD 

IND. 

DENUMIRE 

INDICATOR 

INFL. 

+/- 
 Autoritati Executive(51.01.03) - 4.500 

59.11.00 Asociatii si fundatii - 2.000 

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 2.500 

 Invatamant secundar inferior(65.04.01) - 4.330 

20.01.01 Furnituri de birou - 200 

20.01.05 Carburanti si lubrifianti - 150 

20.01.08 Posta,Telecomunicatii,Radio,Tv,Internet - 700 

20.04.04 Dezinfectanti - 500 

20.05.30 Alte obiecte de inventar - 1650 

20.06.01 Deplasari intene,Detasari,Transferuri - 500 

20.13.00 Pregatire profesionala - 450 

20.30.03 Prime de asigurare non-viata - 180 

 Iluminat public si electrificari rurale(70.06.00) - 6.000 

20.02.00 Reparatii curente - 6.000 

 Salubritate(74.05.01) - 7.500 

20.01.04 Apa,canal si salubritate - 3.000 

20.05.30 Alte obiecte de inventar - 4.500 

 Drumuri si poduri(84.03.01) - 2.000 

20.02.00 Reparatii curente - 2.000 

 Turism(87.04.00) - 4.000 

20.05.30 Alte obiecte de inventar - 2.000 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 2.000 

 Total - 21.500 

 Autoritati Executive(51.01.03) + 14.500 

20.30.01 Reclama si publicitate + 500 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii + 14.000 

 Invatamant secundar inferior(65.04.01) + 9.830 

20.01.02 Materiale pentru curatenie + 3.600 

20.01.06 Piese de schimb + 1.380 

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare + 850 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  + 4.000 

 Iluminat public si electrificari rurale(70.06.00) + 35.000 

71.01.30 Alte active fixe + 35.000 

 Drumuri si poduri(84.03.01) + 4.000 

20.01.05 Carburanti si lubrifianti + 1.000 

20.01.06 Piese de schimb + 2.000 

20.30.03 Prime de asigurare Non-Viata + 1.000 

 Total + 63.330 

 Total influente rectificare + 35.000 

  

 



  

            Modificările prezentate mai sus se regăsesc detaliate în anexele 
prezentului raport. 

           Având în vedere cele prezentate mai sus, precum si expunerea de 
motive a domnului Primar, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre în 
forma în care a fost prezentat . 
 

 

Contabil, 
Chircu Ortensiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 R O M Â N I A                                   
 JUDEŢUL BUZĂU   
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 COMISIA NR.1 – pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului,servicii, comerţ şi urbanism 

 
 Nr.3.456/22.11.2021           

AVIZ 
La Proiectul de hotărâre privind rectificarea 

  Bugetului local al Counei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2021 
 
      

      În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37  din Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru, Comisia nr.1, pentru -  
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, servicii, comerţ şi urbanism, s-a întrunit în şedinţa de 
comisie  pentru a analiza şi aviza  proiectul de hotărâre depus, în vederea 
discutării  acestuia în sedinţa <<extraordinară>> a Consiliului Local al 
Comunei Bozioru din data de 26.11.2021, adoptă următorul aviz: 
 
       Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de hotărâre a 
consiliului local  nr.43/22.11.2021, privind aprobarea rectificarii bugetului 
local al comunei Bozioru pentru anul 2021, judeţul Buzău cu un număr de 
……0……..amendamente/fără amendamente.  
           (2) Prin urmare comisia nr.1 a analizat  materialele depuse şi a 
hotărât cu ___3___ voturi ,,pentru” __--___voturi ,,împotrivă” __--____ 
,,abţineri” avizarea proiectul  de hotărâre mai sus menţionat 
     Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în 
termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru. 
 
Preşedinte, 
MORĂRESCU ANDREI_________________ 
 
 
Secretar,  
FILIPOIU VALERIAN_____________________ 
 
                                                Membru,  

MOROGAN GHEORGHE________________ 
 
 
 
 



 
 
 
 R O M Â N I A                 
 JUDEŢUL BUZĂU  
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 COMISIA NR.2 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii    
publice, drepturile cetăţenilor 

 
  Nr.3.457/22.11.2021 

AVIZ 
La Proiectul de hotărâre privind rectificarea  

  Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2021 
 
       În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37  din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru,  Comisia nr.2, 
pentru- administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
drepturile cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de comisie pentru a analiza  
şi aviza proiectul de hotărâre depus, în vederea discutării  acestuia în 
sedinţa <<extraordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru din 
data de 26.11.2021, adoptă următorul aviz: 

      Art.1 - (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de hotărâre a 
consiliului local  nr.43/22.11.2021, privind aprobarea rectificarii bugetului 
local al comunei Bozioru pentru anul 2021, cu un număr de 
……0……..amendamente/fără amendamente.  

           (2) Prin urmare comisia nr.2 a analizat  materialele depuse şi a 
hotărât cu__3____voturi ,,pentru”__--___voturi ,,împotrivă”___--
___,,abţineri” avizarea proiectul  de hotărâre mai sus menţionat 

       Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în 
termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru. 

 
 
 Preşedinte 
 VĂCĂROIU MARIUS-ION_________________ 
 
 
 Secretar, 
 DINCĂ LUISA____________________________ 
   
 
                                                   Membru, 

SPĂTARU MARIAN_____________________ 
 

 
 
   
 



 
 
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU ,  
CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
COMISIA NR.3 – învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă 
şi de agrement 

 
 Nr.3.458/22.11.2021  

 

AVIZ 
La Proiectul de hotărâre privind rectificarea 

  Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2021 
 

 
        În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit. b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37  din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru, Comisia nr.3, 
pentru- învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă 
şi de agrement, s-a întrunit în şedinţa de comisie pentru a analiza  şi aviza 
proiectul de hotărâre depus, în vederea discutării  acestuia în sedinţa 
<<extraordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru din data de 
22.11.2021, adoptă următorul aviz: 

       Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de hotărâre a 
consiliului local  nr.43/22.11.2021, privind aprobarea rectificarii bugetului 
local al comunei Bozioru pentru anul 2021, cu un număr de 
………0…..amendamente/fără amendamente.  

           (2) Prin urmare comisia nr.3 a analizat  materialele depuse şi a 
hotărât cu ___3____voturi ,,pentru” __--___voturi ,,împotrivă” ___--___ 
,,abţineri”, avizarea proiectul  de hotărâre mai sus menţionat 

       Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în 
termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru. 

 
 Preşedinte, 
 JIPA LUCIA_________________________________ 
 
 
 Secretar, 
 MIRICĂ MARIA-NICOLETA___________________ 
 
 
 
                                          Membru, 

BUDUIANU MARIAN_________________________ 
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