
 
                                        

CONSILIUL LOCAL BOZIORU –  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 
46/2022       

 
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 decembrie, legal constituită; 
Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al  Primarului Comunei Bozioru înregistrat 
sub  nr.3.971/09.12.2022; 

 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.4131/20.12.2022; 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru, 
înregistrate la nr.4.195/4.196/4.197/22.12.2022; 

 Adresa nr.120202/08.12.2022  emisă de A.J.F.P. Buzău; 
 Adresa nr.124422/20.12.2022  emisă de A.J.F.P. Buzău; 
 Prevederile art.1 din H.G. nr.1508/2022 privind alocarea unei 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi 
administrativ – teritoriale; 

 Prevederile art.6 alin.(11) din Legea nr.317/2021 a bugetului de 
stat pe anul 2022; 

 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 ; 

 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;  

      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. 
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             Art.2 – Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru fianţarea 

investiţiei ,,Modernizare Drumuri comunale   DC 85 și DC 89, comuna 
Bozioru,  județul Buzău". 
      Art.3 - Compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

            Art.4 - Secretarul General al Comunei Bozioru, Judeţul Buzău va 
transmite prezenta hotărâre autoritatilor si institutiilor publice 
interesate, şi va face publicitatea cerută de lege. 

 
Nr.46/09.12.2022 

                 Bozioru 
 
 
 

Iniţiator,                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                       
PRIMAR:                                       Secretar General Comună 

GRIGORE Valentin                                          OPREA MIRELA       
                                                   

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



















ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 

 
 

 
 

 
website: www.comunabozioru.ro     e-mail: primariabozioru@yahoo.com 

tel: 0238/708036, fax: 0238/750333 
 
 

 
 

                       
 

     Nr.3.970/09.12.2022 
 
 

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 Hotararea nr. 
7/10.02.2022 bugetul local ,acesta fiind rectificat ultima data prin H.C.L 
Nr.45/07.12.2022 
          Vă propun rectificarea bugetului local pe anul 2022, în urma 
alocarii sumei de 50.000 lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
guvernului prevazut în bugetul de stat pe anul 2022, prin adresa 
Nr.124422/20.12.2022  emisa de AJFP Buzau, suma ce va fi utilizata 
pentru finantarea investitie ,,Modernizare D.C 85 si D.C 89”  
          Deasemenea în urma încasării suplimentare a sumei de 16.890 
lei din impozitul pe venit,conform adresei nr.120202/08.12.2022, emisă 
de AJFP Buzau, suma amintita ,va fi evidentiaţă în structura bugetului 
local. 
          Rectificarea  bugetară va fi efectuată conform prevederilor art.1 
din H.G Nr.1508/2022 , art.6 , alin.11 din Legea Nr.317/2021si 
art.49,alin4 si 5 din Legea Finantelor Publice Locale,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
          Această rectificare va aduce modificări în totalul veniturilor 
,cheltuielilor, si in Lista de investitii insa Bugetul din subvenţii si 
venituri proprii nu va avea modificari.         

  2. Legalitatea  

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

 Prevederile art.1 din H.G. nr.1508/2022 privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi 
administrativ – teritoriale; 
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 Prevederile art.6 alin.(11) din Legea nr.317/2021 a bugetului de 

stat pe anul 2022; 
 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 ; 
 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;  

 
          Această rectificare va aduce modificări în totalul veniturilor 
,cheltuielilor, si in Lista de investitii insa Bugetul din subvenţii si 
venituri proprii nu va avea modificari.    

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

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

 
 
 
 
 

Primar, 
GRIGORE VALENTIN 

 
 
 ………………………… 
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Nr.4.131/20.12.2022 
 

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.45/07.12.2022 
          Compartimentul de specialitate , respectiv serviciul de 
contabilitate din cadrul Primariei Bozioru, propune rectificarea bugetului 
local pe anul 2022, în urma alocarii sumei de 50.000 lei din Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe 
anul 2022,prin adresa Nr.124422/20.12.2022  emisa de AJFP Buzau 
,suma ce va fi utilizata pentru finantarea investitie ,,Modernizare D.C 85 
si D.C 89”  
          Deasemenea in urma incasarii suplimentare a sumei de 16.890 
lei din impozitul pe venit,conform adresei nr.120202/08.12.2022, emisa 
de AJFP Buzau ,suma amintita ,va fi evidentiata in structura bugetului 
local. 
          Rectificarea  bugetară va fi efectuată conform prevederilor art.1 
din H.G Nr.1508/2022 , art.6 , alin.11 din Legea Nr.317/2021si 
art.49,alin4 si 5 din Legea Finantelor Publice Locale,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
          Această rectificare va aduce modificări în totalul veniturilor 
,cheltuielilor, si in Lista de investitii insa Bugetul din subvenţii si 
venituri proprii nu va avea modificari. Prin această rectificare în 
structura bugetului local  se vor produce următoarele modificări : 

 Venituri  
COD 
IND. 

DENUMIRE    INDICATOR INFL. 
+/- 

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

+16.890 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale  

+50.000 

 Total venituri +66.890 
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 Cheltuieli  
COD 
IND. 

DENUMIRE INDICATOR INFL. 
+/- 

 Autoritati Executive(51.01.03) +16.890 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii +16.890 
 Drumuri si poduri(65.04.01) +50.000 
71.01.30 Alte active fixe +50.000 
 Total cheltuieli +66.890 
       

 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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