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ROMÂNIA 
Judeţul Buzău 
COMUNA RÂMNICELU 
PRIMAR 

-PROIECT DE HOTARARE- 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 

  
Primarul comunei Râmnicelu, Judetul Buzau, având în vedere: 
-necesitatea rectificarii bugetului local pe anul in curs, ca urmare a necesității efectuării 
cheltuelilor pentru investițiile aprobate a fi executate în cursul anului 2021, 
-referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
nr. 4132/20.08.2021, 
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata,  
      În temeiul prevederilor art.129, alin. 4), lit.c), art. 139 alin.1) lit.c), art. 196, ali.1) lit.a), si 
art. 197, alin. 1) si 4) din O.U.G. 57/2019-Codul administrativ, modificat și completat, initiez: 
 

-PROIECT DE HOTARARE- 
      Art.1). Se aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs, între capitole, la partea 
de cheltueli, după cum urmează: 
-se va retrage suma de 17.000 lei de la capitolul 70.50, alte servicii în domeniul locuințelor, 
serviciilor de dezvoltare comunala si se va trece la cap. 67.02 cultura si recreere.  
    Art.2)-Bugetul local pentru annul în curs la capitolul venituri rămane în sumă de 
13.838.000 mii lei, iar la capitolul cheltueli rămane în sumă de 13.838.000 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). Secretarul general al comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi 
persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri. 
 

                  Iniţiator 
                   Primar, 
            Dumitru Stanciu                                             Avizat pentru legalitate 
                                                                                  Secretar general al comunei, 
                                                                                          Nicolae Hoţescu 
 
 
      Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului 
local Ramnicelu pe anul 2021, sub nr. 45 din data de 20.08.2021. 
 
 
 



 
Judeţul Buzău                                                                        Nr. 4132/20.08.2021 
Primăria Râmnicelu 
       Primar 
 
 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2021 
 
 
           Avand în vedere finanțarea unor activitati la nivelul unitatii administrativ-
teritoriale care nu pot suferi amanare, este necesar rectificarea bugetului local pe 
annul în curs, rectificare solicitata a fi aprobata de consiliul local, între capitol 
actualului buget local. 
          Propun următoare modificări în capitolele bugetului local: 
-se va retrage suma de 17.000 lei de la capitolul 70.50, alte servicii în domeniul 
locuințelor care va fi repartizată la capitolul 67.02 cultura si recreere, respectiv 
pentru participarea echipei de oina a comunei competitia nationala de oina.  
       În consecinţă, rectificarea bugetului local pe anul în curs, între capitol, se 
impune ca urmare a modificării cu aceste surse bugetare, precum şi de încadrarea în 
cheltuelile aferente, astfel încât, autoritatea administraţiei publice locale să poată 
asigura conditiile functionarii. 
       Supun aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare initiat. 
 
 
 
 

Primar, 
Dumitru Stanciu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDETUL BUZAU                                                                                       

 PRIMARIA  RAMNICELU 
Compartiment Financiar Contabil 

   Nr. 4130/20.08.2021   
 

REFERAT 
cu privire la proiectul de hotarare- Rectificare bugetara 2021 

 
         In conformitate cu prevederile OUG57/2019-Codul Administrativ,coroborata 
cu prevederile art.19 alin.2 din legea 273/2006,privind finantele publice 
locale,primarul in calitate de ordonator principal de credite ,poate propune initierea 
unui proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei pe parcursul 
exercitiului bugetar. 
         Avand in vedere prevederile art.19 alin 2 din legea nr.273/2006,pe parcursul 
exercitiului bugetar,autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor locale 
ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite cu 
respectarea prevederilor art.1pct.16 din OUG63/2010precum si prevederile 
art.49,alin5,6,7.din Legea273/2006privind finantele publice locale,cu modificarile 
ulterioare: 
        Se propune rectificarea bugetului local al  UAT Ramnicelu, la partea de 
cheltuieli, dupa cum urmeaza: 
        Se retrage  suma de 17 000lei de la cap.70.50 alte servicii in domeniul 
locuintelor,serviciilor si dezvoltare comunala si se va trece la cap. 67.02 cultura si 
recreere. 
     Suma platita pentru serviciul de proiectare, in cadrul proiectului ,,Reabilitare 
modernizare,extindere si dotare Scoala Gimnaziala Nr.1 Ramnicelu,” se va repartiza 
la proiectul ,,Parc Fotovoltaic”, in momentul returnarii acestora 
    Totalul veniturilor pe anul 2021 va fi de 13 838 000 lei iar cheltuielile vor fi de 
13 838 000 lei. 
      Proiectul de hotarare este fundamentat,asigurandu-se concordanta intre 
dispozitiile propuse  si prevederile legale. 
        In principiu sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru promovarea 
proiectului de hotarare initiat spre a fi supus dezbaterii hotararii in sedinta de 
Consiliu Local. 
 
 

Referent contabil 
Vlad Doina 

 



ROMÂNIA 
Judeţul Buzău 

COMUNA RÂMNICELU 
PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 
Primarul comunei Ramnicelu, Județul Buzău, în calitate de primar al comunei 
Râmnicelu, Judeţul Buzău, constatând necesitatea alegerii preşedintelui de şedinţă 
pentru o nouă perioadă de trei luni, ca urmare a expirarii mandatului domnului 
Dumitrache Ciprian-Costel 
-prevederile art. 9 alin.() din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului 
local Râmnicelu, Judetul Buzau, revizuit, aprobat prin H.C.L. nr. 49/2020, 
-prevederile art. 123 alin.(3) din O.U.G. 57/2019 -Codul administrativ, modificat si 
completat, 
-în temeiul prevederilor 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 administrative, modificat si completat, initiez: 
 

PROIECT DE HOTARARE: 
 
         Art.1). Se desemnează domnul  Dumitrache Vasilel - consilier local, pentru a 
îndeplini atribuţiile preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mult trei luni, 
începând cu luna Septembrie - 2021. 
        Art.2). Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică, va 
transmite autorităţilor şi persoanelor interesate, prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
                  Iniţiator, 
                     Primar 
               Dumitru Stanciu   
                                                                         Avizat pentru legalitatre 
                                                                     Secretar general al comunei 
                                                                                Nicolae Hoţescu 
 
 
Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului 
local Ramnicelu pe anul 2021, sub nr. 46 din data de 20.08.2021 
 



 Judeţul Buzău                                                       Nr. 4133/20.08.2021 
Primăria Râmnicelu 
           Primar 
 
 
 
 
 

Referat de aprobare 
al proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 
 
Avand in vedere expirarea mandatului de presedinte de sedinta a domnului 
Dumitrache Ciprian-Costel, este necesar aprobarea urmatorului consilier pentru 
indeplinirea prerogativelor de presedinte de sedinta. 
       Urmatorul pe lista alfabetica a consilierilor - consiliului local, este domnul 
Dumitrache Vasile, care il propun pentru a indeplini prerogativele presedintelui de 
sedinta pentru o perioada de cel mult trei luni incapand cu ședința ordinară din luna 
septembrie 2021. 
 
 
 
 

 
Primar, 

Dumitru Stanciu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Judeţul Buzău                                                                 Nr. 4134/20.08.2021 
   Primăria Râmnicelu 
 Compartiment administratie publica locala     
 
 
 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 
 
 
 
           În conformitate cu prevederile art. 123 alin.(1) din O.U.G. Nr. 57/Codul 
administrativ, si al art. 9 alin-(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local Râmnicelu, președintele de ședință este ales pe perioadă 
determinată de cel mult trei luni. 
       Avand in vedere expirarea mandatului de presedinte de sedinta a domnului 
Dumitrache Ciprian-Costel, este necesar aprobarea urmatorului consilier pentru 
indeplinirea prerogativelor de presedinte de sedinta. 
       Urmatorul pe lista alfabetica a consilierilor - consiliului local, este domnul 
Dumitrache Vasile care il propun pentru a indeplini prerogativele presedintelui de 
sedinta pentru o perioada de cel mult trei luni incapand cu ședința ordinară din luna 
septembrie 2021. 
           În consecinţă, proiectul de hotărâre iniţiat se încadrează în prevederile legale 
în vigoare şi poate fi adoptat de plenul şedinţei ordinare a consiliului local din data 
de 30 Iunie 2021. 
 
 
 
 
 

Secretar general al comunei 
Nicolae Hotescu 

 
 


