
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

HOTĂRÂRE NR. 60 
privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2021 si a listei 

de investitii 
 

Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
 Având în vedere următoarele: 

- Referatul de aprobare nr. 10950/21.09.2021 al domnului Firon Gheorghe, 
Primarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 

- Raporul compartimentului de specialitate nr. 10951/21.09.2021 depus de 
Dna. Dinu Iuliana Simona, inspector în aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Vadu Paşii, Compartimentul financiar - contabil, taxe si impozite 
locale, achiziţii publice; 

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comert, nr. 
11291/29.09.2021; 

- Adresa nr. 81557/14.09.2021 a ANAF - Biroului Sinteza si Asistenta 
Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale; 

- Adresa nr. 82229/15.09.2021 a ANAF - Biroului Sinteza si Asistenta 
Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale; 

- Hotararea Consiliului local nr.34/14.04.2021 privind folosirea excedentului 
din anii precedenti; 

- Hotărârea Consiliului local nr.35/14.04.2021 privind aprobarea bugetului 
local pe 2021 si a listei de investitii; 

- art. 19, alin. 1, pst. 47 şi art. 19, alin. 2  din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, actualizată; 

- OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,  la art. 155, alin. 1, lit. „c”, 
alin. 4 lit. „b” si art. 129, alin. 2, lit. „b” si alin. 4 lit „a”; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
- Hotararea nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

-  Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor 
sectoriale	 

- art.19 si art.28 din O.U.G nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2021 

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Consiliul local al comunei Vadu Paşii, aprobă rectificarea bugetului 
local aprobat pentru anul 2021 si a listei de investitii, conform anexei 1, parte 
integranta din prezenta 

Art. 2. Consiliul local stabileşte în sarcina Primarului ca prin 
Compartimentului Financiar – Contabil, Impozite si Taxe locale, Achiziţii publice, 
din aparatul de specialitate, să realizeze în bugetul aprobat iniţial pentru anul 2020, 
rectificările aprobate prin art. 1 din prezenta şi să asigure prin acesta execuţia 
conform prezentei.  

Art. 3. Secretarul comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică, a 
persoanelor, compartimentelor, autorităţilor  şi instituţiilor vizate şi interesate, 
prevederile prezentei hotărâri  şi o va înainta la instituţia Prefectului Judeţului 
Buzău. 
   
 
              

  PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                              SECRETAR GENERAL, 
 
                    VOICU VASILE                                   TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
                          
VADU PAŞII 
29.09.2021 
 
 Hotărârea a fost adoptată cu  8  voturi pentru,  0 voturi împotrivă şi 7 abţineri din 
numărul total de 15  consilieri locali  în funcţie şi 15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                

 
 

Nr.  
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului local pe anul 2021 

 
Domnilor consilieri, 
 
Aşa cum vă este cunoscut OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,  la 

art. 155, alin. 1, lit. „c”, alin. 4 lit. „b” stabileşte că în unitatea administrativ 
teritorială, primarul întocmeşte proiectul de buget local şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare  Consiliului local, care în conformitate 
cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „b” si alin. 4 lit „a”, din aceeaşi ordonanta, are 
competenţa legală de a aproba, la propunerea Primarului, bugetul local, virările de 
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar. 

Prin hotărârea nr. 35/2021, a fost aprobat de Consiliul local, bugetul local 
pentru anul 2021, iar în prezent, deoarece au apărut elemente noi legate de structura 
bugetului local ulterior aprobării acestuia pe care vi le înaintez spre analiză şi 
aprobare. 

 
 

PRIMAR, 
 

FIRON GHEORGHE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VADU PAŞII 

Telefon:0238/788109  Fax : 0238/788419 
COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 

 
Nr.  

 
RAPORTUL 

 COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotarare privind rectificare bugetului local al comunei Vadu 

Paşii pe anul 202 
 
 

 Subsemnatul Basturea Ionel, inspector in aparatul de specialitate al 
primarului comunei Vadu Pasii, judetul Buzau, analizand proiectul de hotarare 
privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2020 si a listei de 
investitii, am constata ca modificarile intervenite sunt datorate alocarii unei sume 
dedin cote defalcate de TVA, dupa cum urmeaza: 

• Se suplimenteaza veniturile la cap 43.02 subventii de la alte 
administratii, subcapitol 43.02.08 subventii primite d la bugetul 
Consiliilor locale si Judetene pentru ajutor in situatii de urgenta cu 
suma de 15.000 lei 

• La partea de cheltuieli se completeaza cu suma de 15.000 lei la cap 
61.02.50 Alte cheltiuli in domeniul ordinii publice si sigurantei 
nationale, art. 20.30, alin. 20.30.30 

• Se suplimenteaza veniturile cu suma de 70.000 lei din excedentul din 
cumulul anilor precedenti si 80.000 lei reprezntand sume defalcate din 
TVA(cod indicator 11.02.06) 

• Se completeaza Lista obiectivelor de investitii cu „Sistem GIS  si 
integrarea acestuia intr-o solutie geopatiala” – 150.000 lei; 

• Se diminueaza veniturile (cod indicator 04.02.01 si 04.02.04) cu suma 
de 44.000 lei; 

• Se diminueaza la cheltuieli (alin. 51.01.03.20.01.30) cu suma de 44.000 
lei; 

• La alin. 51.01.03.20.30.01 din trim III in trim. II se transfera suma de 
2000 lei, 

• La alin. 67.50.00.59.12  din trim. III in trim II se transfera suma de 
10.000 lei. 

 Nu dezechilibreaza bugetul local si se incadreaza in valorile stabilite prin 
bugetul initial, sunt oportune si respecta prevederile legale. 
 Avănd în vedere cele de ai sus compartimentul de specialitate se declară 
de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca acesta să fie analizat şi aprobat în 
forma prezentată, de către Consiliul local, în prima sa şedinţă. 
 



  
 

INSPECTOR, 
 

BASTUREA IONEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon:0238/788109  Fax : 0238/788419 

COMISIA DE SPECIALITATE 

Nr. ________/_______________2021 



 
 
 
 

AVIZUL 
 COMISIEI DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind rectificare bugetului local al comunei Vadu 
Paşii pe anul 2021 si a listei de investitii 

 
Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru 

programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 
analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre privind rectificare 
bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2021 si a listei de investitii,  a 
constatat şi stabilit: 

 
- există raportul compartimentului de specialitate, în legătură cu proiectul de 

hotărâre, aşa cum prevede legea mai sus menţionată, întocmit şi depus de 
dna Dinu Iuliana Simona, inspector în cadrul Compartimentul Financiar – 
Contabil, Impozite si taxe locale, Achiziţii publice, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vadu Paşii; 

Avănd în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor legale, 
comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca 
acesta să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul local, în prima 
sa şedinţă. 

 
 
 

 
Preşedinte,       Secretar, 

 
 


