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ROMÂNIA 

Judeţul Buzău 
COMUNA RÂMNICELU 

PRIMAR 
 

-PROIECT DE HOTARARE- 
privind aprobarea rectificării bugetului local 

 
Primarul comunei Râmnicelu, Judetul Buzau, având în vedere: 
-referatul compartimentului asistență socială înregistrat sub nr. 7180/20.12.2021, 
-referatul compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr. 7181 din 20 decembrie 2021, 
-Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,  
-Ordonanța de Urgență nr. 131 din 17 decembrie 2021privind modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru prorogarea unor termene 
-Adresa Consiliului Județean Buzău nr. 19664 din data de 16.12.2021  
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, 
          În temeiul prevederilor art.129, alin. 4), lit.a), art. 139 alin.3) lit.(a), art. 196, ali.1) lit.a), si art. 
197, alin. 1) si 4) din O.U.G. 57/2019-Codul administrativ, modificat și completat, inițiez, 
 

-PROIECT DE HOTARARE- 
       Art.1). Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul în curs, după cum urmeaza: 
-Se suplimentază bugetul local 04.02.01 cu suma de 20 mii lei, pentru cheltueli curente. 
-Se suplimentează bugetul local cu suma de 250.000 lei, pentru acoperirea cheltuelilor la drumuri 
       Art.2)-Bugetul local pentru anul în curs la capitolul total venituri se majorează la  suma de 14.872.320 
mii lei, iar la capitolul cheltueli la suma de 14.872.300 mii lei. 
       Art.3). Rectificarea definitivă a bugetului local pe capitole şi subcapitole pe anul 2021 se va face pe 
baza execuţiei bugetare anuale şi se va prezenta consiliului local în trimestrul I al anului 2022. 
       Art.4). Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de lege, Primarului comunei Ramnicelu, Prefectului judeţului Buzău şi se aduce la cunoştinţa 
publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a institutiei la adresa 
www.rimnicelu.ro  
 
                  Iniţiator 
                   Primar,                                                                 Avizat pentru legalitate 
            Dumitru Stanciu                                                   Secretar general al comunei, 
                                                                                                  Nicolae Hoţescu 
 
      Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local 
Ramnicelu pe anul 2021, sub nr. 60 din data de 20.12.2021. 
 



 
Judeţul Buzău                                                                        Nr. 7180/20.12.2021 
Primăria Râmnicelu 
       Primar 
 

Referat de aprobare 
al proiectului de hotărare privind rectificarea bugetului local 

 
          Prin Hotărarea Consiliului Județean Buzău nr. 230 din data de 16 decembrie 2021, 
comunei Ramnicelu i s-a repartizat suma de 20 mii lei din fondul constituit la dispoziția 
consiliului județean Buzău încasat suplimentar peste limita stabilită în anul 2021, din 
impozitul pe venit corespunzător cotei de 6%. 
          De asemenea, prin Ordonanta de Urgență nr. 131 din 17 decembrie 2021 privind 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor 
termene, comunei Ramnicelu I s-a alocat suma de 250.000 lei pentru a acoperi o parte din 
cheltuelilor proiectelor aflate in derulare.  
          Propun ca suma de 250.000 lei să fie alocată pentru acoperirea facturilor privind 
lucrarile de reparatii si intretinere drumuri comunale. 
          Suma de 20 mii lei, propun să fie alocată pentru achitarea cheltuelilor curente.  
       Supun aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare initiat privind rectificarea 
bugetului local pe annul in curs. 
 
 
 

Primar, 
Dumitru Stanciu 

 
 


