
ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului

comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2021

Consiliul Local Padina,
Având în vedere:

� prevederile art. 57, alin.1 din Legea 273/2006, privind finanțele publice;

� referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 3410/09.04.2021

� raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 3411/09.04.2021

� avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism şi
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 3412 /09.04.2021;

În temeiul art. 196 al. (1), lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă bugetul comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2021,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul comunei Padina va duce la îndeplinirea prezentei hotărâri prin
compartimentul de specialitate.

Art.3. Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si
comunicarea prezentei hotarari, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei
Prefectului Judetului Buzău, Primarului com. Padina, pe site-ul Primariei, precum si tuturor
persoanelor interesate.

Padina, 21.04.2021
Nr. 12

Președinte de ședință, Contrasemneaza,

Dan Jan Secretar General,
Fratica Nicu



Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 21.04.2021., cu respectarea prevederilor art. 139 al. (1) și al.
(3) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr de 11 voturi „pentru”, -abţineri şi 1 voturi „împotrivă”, din numarul total
de 12 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă.
Primăria Padina
Județul Buzău
Primar
Nr. 3410/09.04.2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea bugetului

comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2020

Pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
com. Padina pe anul 2021, am luat la cunoştinţă şi am analizat posibilităţile de incasare a
veniturilor la bugetul local precum şi gestionarea exigentă a cheltuielilor, unde am pus accent
pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate cum sunt: cheltuielile de personal, protecţie
civilă, cofinanţări proiecte cât şi finanţarea obiectivelor de investiţii in continuare. De
asemenea, am ţinut cont de raportul de specialitate al compartimentului Buget al com. Padina,
jud. Buzau, prin care se propun prevederile bugetare pentru anul 2020. Fata de cele prezentate
mai sus, propun aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Padina pe anul 2020
conform anexei. Consider şi doresc, ca acest proiect de buget supus aprobarii Consiliului local,
să fie unul viabil si să răspundă necesităţilor comunităţii. Va propun spre aprobare, pe capitole
si subcapitole, proiectul de buget pe anul 2021
Invoc in susţinerea propunerii mele Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ ,art 129, alin.( 1) şi alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4),lit.a), art.139 alin.(3), tit.
a) si art.196 alin.( 1), lit.a)şi Legea nr.273/2006 privind finantatele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare.

Primar,
Ec. Ionel Chirita



Primăria Padina
Județul Buzău
Compartimentul contabil
Nr.3411/09.04.2021

REFERAT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului
comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2020

Având în vedere:

� prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, propun
Consiliului Local Padina emiterea unei hotărâri privind stabilirea bugetului comunei Padina,
județul Buzău pe anul 2020, cfr. anexei care va face parte integranta din hotarare.

Gradul de realizare al încasărilor privind veniturile proprii în ultimii doi ani determină
fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020. Executivul a luat in calcul
finanţarea cu prioritate a cheltuielilor de strictă necesitate, care să asigure o funcţionalitate
normală a activitaţilor, precum şi finalizarea unor obiective de investiţii. Proiectul bugetului
local de venituri si cheltuieli conţine urmatoarele anexa atasata. Executivul, va analiza lunar
execuţia bugetară şi în funcţie de evoluţia încasarii veniturilor se vor efectua dupa caz
rectificari bugetare, iar conform prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale,
veniturile rezultate din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat (39.02) şi din
donaţii si sponsorizari (37.02) se cuprind în secţiunea de dezvoltare numai dupa încasarea lor.
Se supune spre analiză şi aprobare Consiliului local al com. Padina bugetul de venituri si
cheltuieli.

Referent contabil,
Drăghici Cristina


