
             
                                        

CONSILIUL LOCAL BOZIORU –  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 
33/2022       

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        
                                                                 PROIECT    

                                                        
 HOTĂRÂRE 

privind rectificarea  Bugetului local al Comunei 
 Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022  

 
      Consiliul Local al Comunei Bozioru, judetul Buzău, întrunit în    
sedinţa <<ordinară>> pe luna septembrie, legal constituită; 
Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al  Primarului Comunei Bozioru înregistrat 
sub  nr.2.541/31.08.2022; 

 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
2.546/31.08.2022; 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru, 
date în termenul legal; 

 Prevederile art.49, alin.(4) şi (5) şi art.71 alin.(4)  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 ; 

 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, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 Adresa AJFP buzău nr.78254/24.08.2022; 
 Adresa AJFP Buzău nr.80729/31.08.2022 ; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
       Art.1 - Se aprobă rectificarea Bugetului local conform Anexei nr.1, 

2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
       Art.2 – Se aprobă utilizarea sumei de 16.000 lei din excedentul 
bugetar al anilor precedenţi, sursa A  pentru finanţarea investiţiei 
”Achiziţie imprimantă multifuncţională”. 
       Art.3 – Se aprobă modificarea Listei de investiţii, adăugându-se şi 
noua investiţie: ”Achiziţie imprimantă multifuncţională”. 
       Art.4 – Se aprobă alocarea sumei de 18.500 lei Şcolii Gimnaziale 
Bozioru. 
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        Art.5 – Compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

            Art.6 - Secretarul General al Comunei Bozioru, Judeţul Buzău va 
transmite prezenta hotărâre autoritatilor si institutiilor publice 
interesate, şi va face publicitatea cerută de lege. 

 
      

Nr.33/31.08.2022 
                 Bozioru 

 
 
 

Iniţiator,                                               AVIZAT,                                       
PRIMAR:                                       Secretar General Comună 

GRIGORE Valentin                                          OPREA MIRELA       
                                                   

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

 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
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     Nr.2.541/31.08.2022 
 

REFERAT DE APROBARE, 
 La Proiectul de hotărâre rectificarea  Bugetului local al Comunei 

 Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022  
 

 
        1. Necesitatea si oportunitatea  
         În baza Legii nr.317/28.12.2021 de adoptare a bugetului de stat pe 
anul 2022 Consiliul Local Bozioru a aprobat prin Hotărârea nr. 
7/10.02.2022 bugetul local, acesta fiind rectificat ulterior  de mai multe 
ori, fiind necesară o nouă rectificare. 

         Prin aceasta rectificare mi-am propus realizarea unei investitii, 
privind  asigurarea functionalitatii instituţiei prin achiziţionarea unei 
imprimante multifuncţionale,  în  vederea desfăsurării activităţii din 
cadrul primăriei, . 

      Va propun utilizarea sumei de 16.000 lei din excedentul bugetar al 
anilor precedenţi, sursa A  pentru finanţarea investiţiei ”Achiziţie 
imprimantă multifuncţională”. 
        Totodată vă propun alocarea sumei de 18.500 lei Şcolii 
Gimnaziale Bozioru, necesară pentru decontarea cheltuielilor de 
transport pentru  naveta a cadrelor didactice, achiziţionarea de 
carburant pentru microbuzul şcolar şi achiziţionarea de lemne de foc 
pentru încălzirea sălilor de curs . 
 
         2. Legalitatea  

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

 Prevederile art.49, alin.(4) şi (5) şi art.71 alin.(4)  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 ; 

 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, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
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Rectificarea  bugetara va fi efectuata conform prevederilor art.49 , 

alin.4 si alin.5 şi art.71 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind Finantele 
Publice Locale, cu modificările si completarile ulterioare. 

   Aceasta rectificare va aduce modificari in totalul veniturilor si 
cheltuielilor ,vor fi modificari si  in lista de investitii, insa Bugetul din 
subventii si venituri propri,va ramane neschimbat. 

             Situatia detaliata a veniturilor , cheltuielilor , si a investitiilor se 
regaseste in anexele 1,2 si 3 ,atasate la prezentul proiect de hotarare.         

              În acest sens a fost elaborat Proiectul de hotărâre alăturat, care 
propune aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bozioru pe anul 
2022, in forma pe care o voi prezenta. 

 
 
 

Primar, 
GRIGORE VALENTIN 

 
 
 ………………………… 
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Nr.2546/31.08.2022 
 

 

RAPORT 
 LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA 

BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022 
 

           În baza Legii nr.317/28.12.2021 de adoptare a bugetului de stat pe 
anul 2022, Consiliul Local Bozioru a aprobat prin Hotararea nr. 7/10.02.2022 
bugetul local ,acesta fiind rectificat ultima data prin H.C.L nr.28/05.08.2022 

          Compartimentul de specialitate , respectiv serviciul de contabilitate din 
cadrul Primariei Bozioru , propune rectificarea bugetului local pe anul 2022, 
în urma alocarii sumei de 42.000 lei respectiv 41.000 lei pentru finantarea 
burselor si 1.000 lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinte 
educationale  speciale integrati în invaţământul de masă, prin adresa 
Nr.78254/24.08.2022 si adresa Nr.80729/31.08.2000. emise de AJFP Buzau 
conducerii institutiei propune modificarea listei de investiţii în vederea 
achizitionării unei imprimante multifuncţionale, necesare pentru desfasurarea 
activităţii. Scoala Gimnazială Bozioru prin adresa Nr.2213/31.08.2022 solicită 
alocarea sumei de 18.500 lei pentru decontarea cheltuielilor de transport si a 
unor cheltuieli materiale, în ceea ce priveşte achiziţia de lemne pentru 
încalzire si carburant. Deasemenea având în vedere prevederile O.U.G 
115/2022 cu privire la majorarea salariului de bază a unor categorii de 
salariati,respectiv pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap si 
bibliotecar, este necesară rectificare bugetara în vederea asigurarii sumelor 
necesare. Cu aceasta ocazie,in urma identificarii unor necesitati,vor fi 
redistribuite sume între capitole si subcapitole bugetare pentru plata unor 
bunuri si servicii. 

          Prin urmare, conducerea institutiei propune utilizarea sumei de 16.000 
lei din excedentul bugetar al anilor precedenti, pentru finantarea cheltuielilor 
de dezvoltare,respectiv pentru achizitionarea unei Imprimante 
multifunctionale şi alocarea sumei de 18.500 lei, Scolii Gimnaziale Bozioru.  

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

          Această rectificare va aduce modificări în totalul veniturilor si 
cheltuielilor, vor fi modificări şi  în lista de investiţii, însa Bugetul din 
subvenţii si venituri propri, va rămâne neschimbat. 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 

+16.000 

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt. finantarea ch. 
descentralizate 

+ 42.000 

 Total venituri +58.000 
 

 Cheltuieli  
COD 
IND. 

DENUMIRE 
INDICATOR 

INFL. 
+/- 

 Autoritati executive(51.01.03) + 16.000 
71.01.03 Mobilier,aparatura,birotica + 16.000 
 Invatamant primar(65.03.02) + 7.000 
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar(CES) + 1.000 
59.01.00 Burse + 6.000 
 Invatamant secundar inferior(65.04.01) + 53.500 
20.14.00 Protectia muncii - 500 
20.04.04 Dezinfectanti - 500 
20.01.03 Incalzit,Iluminat si forta motrica + 3.500 
20.01.05 Carburanti si lubrifianti + 1.000 
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
+ 1.000 

20.01.07 Transport + 14.000 
59.01.00 Burse + 35.000 
 Biblioteci comunale(67.03.02) + 4.300 
10.01.01 Salarii de baza + 3.300 
10.01.30 Alte venituri + 900 
10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca + 100 
 Asistenta sociala in caz de invaliditate(68.05.03) + 500 
10.01.30 Alte venituri + 500 
 Salubritate(74.05.01) + 15.000 
20.01.04 Apa,canal,salubritate + 15.000 
 Drumuri si poduri(84.03.01) - 33.500 
20.02.00 Reparatii curente - 33.500 
 Turism(87.04.00) - 4.800 
10.01.01 Salarii de baza - 4.800 
  

Total cheltuieli 

 

+ 58.000 

 

         Situaţia detaliată a veniturilor, cheltuielilor si a investiţiilor se regăseşte în 
anexele 1,2 si 3 ataşate la prezentul proiect de hotărâre. 

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

Contabil, 
Chircu Ortensiu 
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