
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

CONSILIUL LOCAL 

        

    

                                                         

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea  I   a bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău  

pe anul 2022 

 

  

 

 Consiliul Local Padina, jud. Buzău, 

 

 Având în vedere: 

 prevederile Legii 273/2006, modificata prin OUG 63/2010, art.19, alin.2, 

 art. 129 al. (1) și al. (4) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 adresa ANAF nr. 16582/21.02.2022 

 referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 2466 /01.03.2022 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 2467/01.03.2022 

 avizul consultativ al 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. 

2468/01.03.2022  

 HCL nr. 10/2022 privind aprobarea bugetului comunei Padina pe anul 2022. 

 

       În temeiul art. 196 al. (1), lit. a) si art. 197 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

       Art.1. Se aproba rectificarea  I a bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău  

pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art. 2 Primarul comunei Padina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

                 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,  07.03.2022 

Nr. 12 

 

Președinte de ședință,            Contrasemneaza, 

Condruz Gheorghe              Secretar General, 

                                                                                                        FRĂTICA NICU 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 07.03.2022., 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 12 voturi „pentru”, 0 abţineri şi 1 voturi „împotrivă”, din numarul total de 13 consilieri în funcţie şi .13 consilieri prezenţi la 

şedinţă. 

 

 



Primăria Padina 

Județul Buzău 

Primar 
Nr. 2466/01.03.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE LA  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea  I   a bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău  

pe anul 2022 

 

 

 

 

 

 
 Având în vedere: 

 

 prevederile Legii 273/2006  – legea privind finanţele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, modificata prin OUG 63/2010, art.19, alin. (2), art. 28 

 adresa ANAF nr. 16582/21.02.2022 

Suma de 232 mii lei  defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 

la  nivelul comunelor, oraselor, municipiilor – 11.02.02  - vor fi inregistrate in Cap. 65.02 din anexa la 

HCL nr. 10/2022 -  „invatamant”defalcate pe cele 4 trimestre ale anului 2022: 

TRIM I: 50 MII LEI 

TRIM II: 53 MII LEI 

TRIM III: 58 MII LEI 

TRIM IV: 71 MII LEI 

 

am inițiat proiectul de hotărâre alăturat, privind  rectificarea I  a bugetului propriu al Com. 

Padina, jud. Buzău pe anul 2022 

pe care îl supun dezbaterii și aprobării dumneavoastră. 

 

  
Primar, 

ec. Chiriţă Ionel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Primăria Padina 

Județul Buzău 

Compartimentul contabil 

Nr. 2467/01.03.2022 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 
  privind rectificarea I a bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe anul 2022 

  

 Având în vedere: 

-  adresa ANAF nr. 16582/21.02.2022 

 Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2022, nr. 317/2021 si ale art. 50 din 

legea nr. 273/2006, cu modificari si completari, au fost repartizate sume defalcate din taxa 

pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la  nivelul comunelor in 

valoare de 232 mii lei  pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar 

de stat pentru cheltuieli prevazute la art. 104, alin. (2), lit. b) – d) din Legea educatiei 

nationale nr. 1/2011, cfr. caruia: 

 

Art. 104. - (1) Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învăţământ la 

nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale. 

 (2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcţie 

de care se calculează costul standard per elev/preşcolar/antepreşcolar, după cum urmează:  

a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, 

precum şi contribuţiile aferente acestora, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării; (sintagmă 

înlocuită prin art. 16 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 68/2019, în vigoare de la 6 noiembrie 2019)  

b) cheltuieli cu pregătirea profesională, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele 

locale; 

c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin 

bugetele locale; 

d) cheltuieli cu bunuri şi servicii, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale. 

e) cheltuieli pentru transportul elevilor . . . text abrogat - [{*}] . . . (literă abrogată de la 17 iunie 2021 prin 

art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 50/2021)    (alineat modificat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 201/2018 - 

publicată la 30 iulie 2018, în vigoare începând cu anul şcolar 2019 - 2020)  

Suma de 232 mii lei  defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 

la  nivelul comunelor, oraselor, municipiilor – 11.02.02  - vor fi inregistrate in Cap. 65.02 din anexa la 

HCL nr. 10/2022 -  „invatamant”defalcate pe cele 4 trimestre ale anului 2022: 

TRIM I: 50 MII LEI 

TRIM II: 53 MII LEI 

TRIM III: 58 MII LEI 

TRIM IV: 71 MII LEI 

 

Pentru aceste modificari este necesar aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea I a 

bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe anul 2022 

  

 

 

Referent, 

Drăghici Valentina - Mihaela 

 

 
 

 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20394622
unsaved://LexNavigator.htm/DNABLOCK_841
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20441263
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20347379


Consiliul Local 

Primaria Padina 

Judetul Buzau 

Comisia de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, urbanism şi amenajarea  

teritoriului,administrarea domeniului public  

şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ 

Nr. 2468/01.03.2022 

 

 

 

AVIZ CONSULTATIV 

 

 

 Comisia de dezvoltare economico –socială, buget, finanţe, urbanism şi amenajarea 

teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ, 

avizează/respinge PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  privind rectificarea I a bugetului propriu al Com. 

Padina, jud. Buzău pe anul 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

                                          COMISIA, 
 

- BAȘTUREA COSTICĂ: - presedinte 

 

- BURNEL OVIDIU – VIOREL: - secretar 

 

- CONDRUZ GHEORGHE:  - membru 

 

- BUNEA LILI: - membru 

 

- DAN JAN: - membru  

 

 

 

 

 

 

 
 


