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           HOTARAREA Nr. 18 
privind aprobarea Buget local de venituri și cheltuieli al Comunei 

Ziduri, județul Buzău și a Listei de investiții pe anul 2021 
 

     Consiliul Local al comunei Ziduri,judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Ziduri nr. 2278/2021 ; 
- raportului compartimentului contabil nr. 2269/09.04.2021; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 86/19.04.2021 ; 
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Adresele nr. 25609/2021,26146/2021, 29644/2021 ale AJFP Buzău și 

Hotărârea nr. 53/2021 a Consiliului județean Buzău; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. alin. (2) lit.b) și alin. (4) 
lit.a)și  ale art. 196 alin. (1) lit. ,,a” din O.U.H. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

           Art. 1.(1) Se aprobă Buget local de venituri și cheltuieli al Comunei 
Ziduri, județul Buzău pe anul 2021 și estimări 2022-2024, conform anexei 
nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
                     (2) Aprobarea Listei de investiții pe anul 2021, conform anexei 
nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
           Art. 2.(1) Primarul comunei Ziduri, analizează periodic situația 
financiară și stabilește măsurile ce se impun pentru imbunătățirea execuției 
bugetului local. 
                     (2) Primarul comunei face informări cu privire la stadiul 
execuției bugetului cu propuneri  de măsuri corespunzătoare. 
           Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredintează 
domnul primar Buzea Viorel și compartimentul de specialitate. 
          Art. 4. Secretarul general al comunei va asigura aducerea la 
cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri prin publicarea acesteia 
pe site-ul comunei Ziduri precum şi transmiterea hotărârii instituţiilor 
interesate, potrivit competențelor. 

 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Borcescu Neculai                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  19.04.2020, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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