
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
                                                                                              

           HOTARAREA Nr. 36 
privind aprobarea rectificării Bugetului local al U.A.T. Comuna Ziduri pe 

anul 2021 
 

Consiliul Local  Ziduri,  
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului înregistrată sub nr. 5789/08.09.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 

5766/07.09.2021; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
- Hotărârea Consiliului local Ziduri nr. 18/2021, privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2021; 
          Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 24/2000, privind Normele de 
tehnică legislativă la elaborarea actelor normative; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 178/2021.   

În temeiul art. 139 alin. (1), alin. (3) lit.a),  art. 196, alin. (1), lit a)  
și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ,                                                                                                                                                                                                                                                                     

HOTĂRĂŞTE: 

          Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Ziduri astfel: 
              -  majorarea veniturilor la art.04.02.01 – cote defalcate din 
impozitul pe venit cu suma de 258.000 lei; 
               - diminuarea veniturilor la art. 04.02.04 – sume alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma 
de 31.000 lei; 
               -  majorarea veniturilor la art.48.02.04 – sume primite în contul 
plăților efectuate în anii anteriori (AFIR) – cu suma de 52.000 lei; 
              -  majorarea cheltuielilor la capitolul 51.02.01.03 – Autorități 
executive – titlul 20 – bunuri și servicii cu suma de 55.000 lei; 
              -  diminuarea cheltuielilor la capitolul 68.02.10 – Asistență socială 
(ajutoare de încălzire) – titlul 57, cu suma de 30.000 lei; 
              -  diminuarea cheltuielilor la capitolul 70.02.06 – Iluminat public – 
titlul 20 – bunuri și servicii cu suma de 25.000 lei; 
             -  majorarea cheltuielilor la capitolul 84.02.03.01 – Drumuri și 
poduri, titlul 71 investiții, cu suma de 279.000 lei. 

          Art. 2. Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publică şi va 
comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului județul Buzău, 
Primarului comunei, compartimentului economic altor instituții 
interesate. 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

          Preşedinte de şedinţă,                Contrasemnează, 
             Poșircă Elena                                     Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 17.09.2020, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 12 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi 
la şedinţă. 
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