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                        R O M Â N I A 
        JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI  
   _______CONSILIUL LOCAL CANESTI_______ 
 
 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E   
  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al  

comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2021 

 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
Avand in vedere : 

 
 
 

 referatul de aprobare al primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrat la 
2.610 din 20 decembrie  2021 ; 

 raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre 
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului , inregistrat la nr. 2.611  din  20  decembrie  2021 ; 

 rapoartele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrate la nr. 2.620 / 2.621 / 
2.622  din 22 decembrie 2021 anexate la hotărâre ; 

 prevederile adresei nr. 114.638/22.12.2021 a Administratiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Buzău – Activitatea de Trezorerie şi contabilitate Publică, 
privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021  ; 

 prevederile art. 1 – 3  din Hotararea Consiliului Local nr. 20 din 13 aprilie 
2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti, 
judetul Buzau pe anul 2021 cu modificarile şi completarile ulterioare ; 

 prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

 prevederile art. 1 (poz. 22 , jud. Buzău – Anexa nr.1)  din Hotărârea 
Guvernului Romaniei nr. 1.264 din 17 decembrie 2021 privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezervă bugetară  la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale ;  

 prevederile Cap. I. art. 2 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 
(republicată) a contabilităţii modificata si completata ; 

 prevederile Cap. I. , art. 1 , art. 19 , alin. (2) , art. 20 , alin. (1) , lit. „c” , art. 
49, alin. (5 si 6)  ,  din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale 
modificată şi completată  ; 

 prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare ; 

 art. 1 din LEGEA nr. 15 din 8 martie 2021 bugetului de stat pe anul 2021 ; 

 prevederile  art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139,  alin. 
(2) din CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ; 
 

 

În temeiul prevederilor : art. 129 , alin. (1) , alin. (2) alin. (4) , lit. “a” , art . 139 , 
alin. (2) , lit. ‘’b’’ şi art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu 
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referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ : 
 
 

H O T Ă R Ă S T E : 
 
 

Art. 1. Se aproba , rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Canesti , pe anul 2021 , conform ANEXEI care face parte integrantă din 
prezenta hotărare .  
 
 
Art. 2. Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite va urmari 

punerea in aplicare a prevederilor prezentei Hotarari . 

 

 

Art.  3. Prezenta se comunică :  
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- A.J.F.P. Buzau ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- Compartimentului  financiar - contabil din cadrul aparatului de 

specialitate  
- publică prin afişare – wwwcomunacanesti.ro ; 

 

 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA  , 
Consilier local , Mihaela POTECĂ  

 
 
 

CONTRASEMNEAZA ,                   
Secretar General al U.A.T. 

            Vasile EPURAN 
 
Canesti , Buzău , 23 decembrie 2021 ; 
 
Nr. 55. 

„Aceast proiect de  hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau in sedinta 

din data de 23 decembrie 2021 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (2) , lit. ‘’b’’ şi art. 196 , alin. 
(1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  un numar de 7(şapte)  voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si „–„ 

impotriva din numarul  total de 9(nouă)  consilieri locali în funcţie , si  7(şapte)  consilieri prezenti la 

sedinta „; 
 

 

Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.55/2021 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 23/12/2021  

2 Comunicarea către primarul comunei2) 23/12/2021  

3 Comunicarea către prefectul județului3) 23/12/2021  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 23/12/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) 23/12/2021  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz -  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

1)
 art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 

2)
 art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 

3)
 art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării…; 
4)
 art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 

5)
 art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. Cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de 

la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6)
 art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 

7)
 art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 

adresează.” 
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