
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  UNGURIU 

CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău ,   

pentru anul 2014  
 

 

 

Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău  , 

Avand in vedere : 

-  Expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu , judeţul Buzău,  

înregistrată  la  nr. 4194/ 2014 ; 
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Unguriu nr. 4195/ 2014 ; 
- Avizul comisiilor de specialite ale Consiliului local Unguriu ; 
- Prevederile  art. 36 alin. (4) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 , privind administraţia 
publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Prevederile art. 19 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) lit.  a din Legea nr. 273/2006 , 
privind finanţele publice locale , actualizată ; 
- adresa A.J.F.P. Buzău nr. 32592/2014; 
- prevederile H.G. nr. 805/2014 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului , prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, 
pentru unele unităţi administrativ-teritoriale , în vederea înlăturării calamităţilor 

naturale produse de inundaţii ,  
 

 

      În temeiul art. 45 al. (1) şi art. 115 alin. (1) lit “b” din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare , 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău ,  pentru 

anul 2014, conform Anexelor nr. 1-3 la prezenta hotărâre  , care fac parte 

integrantă din aceasta . 

 



Art.2. Primarul comunei Unguriu şi conducătorul compartimentului contabilitate , 

colectare impozite şi taxe locale vor pune în aplicare dispoziţiile prevăzute în 

prezenta hotărâre . 

 

Art. 3.   Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  

transmiterea  prezentei  hotărâri   autorităţilor , instituţiilor  şi  persoanelor  fizice  

şi  juridice  interesate . 

        
 
 
          PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ   , 
            Consilier  Zidaru Ilie                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                      SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                             Jr. Marin Adrian-Vasile 

 
 

 

 

Unguriu , 29.09.2014 
Nr. 31 
 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din data 

de 29.09.2014, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice 

locale , republicată şi actualizată , cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din 

numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă 

 



ANEXA nr. 1  

La H.C.L   Unguriu nr. 31/2014 

BUGET       2014 

 

I .Venituri .  Consiliului  Local   in suma  de                               3.712.402 Ron 

1.  Sume defalcate  din tva  pt echilibrarea  

Bugetului  local   ,total din care                                                     208.000 Ron 

     Sume defalcate pt echilibrare                                                        88.000 Ron 

     Sume defalcate pt echilibrare bugetelor locale pt achitarea 

arieratelor, cofinantarea progr de infrastructura  si dezv rurala         120.000 ron 

 

2 .Sume defalcate  din taxa pe valoare adaugata 

Pt finantarea  cheltuielilor  descentralizate la  

Nivelul  comunelor  oraselor  ,municipiilor                                       870.000 Ron 

din care  : 

 - pentru personal invatamant                                                              569.000 Ron 

 -pentru chelt prev legea ed nat                                                             65.000 Ron 

  -sume cf hot judecatoresti                                                                   86.000 Ron 

  - sume pt asistenti personali                                                              144.000 Ron 

  - ajutoare sociale pentru incalzirea loc                                                 6.000 Ron 

 

 3. Sume ajutoare sociale incalzirea loc                                                39.000 ron 

 

4.Cote  defalcate  din impozitul  p e venit pt  

Echilibrarea bugetelor locale                                                               210.000 Ron 

6. Impozit pe venit                                                                              384.000 Ron 

7 . Venituri proprii                                                                             205.000Ron 

8.Subventii pentru  drumuri                                                                 20.000 Ron 

9.Finantari din bugetul MDRAP 

                                                  -         pt canalizare                          4 50.000 Ron  

                                                  -         pt scoala                                  84.000 ron 

10 Fonduri  Europene achizitie buldo                                            359.327 ron 
11 Fonduri europene modernizare infrastructura rutiera                    763.075 ron 

12 Hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva Bugetara  la dispozitia 

Guvernului prevazut pentru unele unitati administrative teritoriale , in vederea  inlaturarii 

calamnitatilor naturale produse de inundatii805/17.09.2014              120.000 ron  

II. Cheltuieli . In structura economica  cheltuielile  bugetului propriu al comunei 

Unguriu , pe anul 2014 se stabilesc   astfel 

  Cheltuieli curente                                                    3.712.402Ron 

  Cheltuieli de personal                                              1.135.000 Ron 

                                     Scoala                                      655.000 Ron  

                                     Primarie                                   360.000 Ron  

                                     Serv Apa                                  120.000Ron 

    

                     Chelt  materiale si servicii                       

                   -Chelt  materiale Scoala     92.000 ron 

                                                    65.000  ron (din tva ) 

                                                    27.000 ron ( din veniturile primariei)    

                   - Burse   scoala     3.000 Ron                         

 



                       

                   - Chelt  materiale Primarie                     180.000 ron   

                  (  din care pentru  asociatii 10.000 ron ) 

                  -  Chelt   materiale  serviciul  apa              60.000 ron    

                  -  chelt materiale salubrizare                                  30.000ron      

                  -  Chelt   materiale iluminat                                    60.000 ron 

                  -  Cheltuieli materiale drumuri                               150.000 ron 

             

    Cheltuili de capital                                                          1773.402 Ron 

din care : 

Modernizare infrastructura rutiera    comuna Unguriu   763.075 ron 

Sistem centralizat canalizare  menajera                      450.000 Ron 

si statie epurare comuna Unguriu  

   PUG                                                                                    18.000 ron  

   Investitii reparatii amenajari moara                               39.000 ron 

   Achizitie  buldo excavator                                              359.327 ron 

   Extindere scoala                                                                 84.000 ron 

   Alte cheltuieli investitii   mijloace fixe                            20.000 ron 

Modernizare  si extindere retele apa                                 20.000 ron 

Modernizare  si extindere retele iluminat                          20.000 ron 

 

 

Ajutoare  

   Ajutoare     urgenta                                                          10.000 Ron 

   ajutoare    incalzire                                                            39.000 ron 

   Indemnizatii     pers cu handicap                                  180.000 Ron 

          

 

  Cheltuieli  prevazute  in bugetul  local  pentru anul   2014  reprezinta limita   maxima  

care nu  poate fi depasita  iar modificarile se vor face in  continuare  cu  prevederile 

legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Întocmit şi avizat , 
 Ec. Enăchescu Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Comuna Unguriu  

      Judetul Buzau  

Nr. 4195 / 23.09.2014 
 

 

Raport 

La proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Unguriu  

pentru anul 2014 

 

 

 

         Urmare  adresei nr 32592/05.09.2014 de la ANAF Galati –AJFP Buzau ,precum  

Hotararii privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva Bugetara  la dispozitia 

Guvernului prevazut pentru unele unitati administrative teritoriale , in vederea  inlaturarii 

calamnitatilor naturale produse de inundatii nr 805/17.09.2014  , in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 215/2001 , a Legii nr. 273/2006  , actualizate ,  se propune 

urmatoarea structura a bugetului local : 

 

I .Venituri .  Consiliului  Local   in suma  de                               3.712.402 Ron 

1.  Sume defalcate  din tva  pt echilibrarea  

Bugetului  local , total din care                                                     208.000 Ron 

     Sume defalcate pt echilibrare                                                        88.000 Ron 

     Sume defalcate pt echilibrare bugetelor locale pt achitarea 

arieratelor, cofinantarea progr de infrastructura  si dezv rurala         120.000 ron 

 

2 .Sume defalcate  din taxa pe valoare adaugata 

Pt finantarea  cheltuielilor  descentralizate la  

Nivelul  comunelor  oraselor , municipiilor                                       870.000 Ron 

din care  : 

 - pentru personal invatamant                                                              569.000 Ron 

 -pentru chelt prev legea ed. Na.t                                                             65.000 Ron 

  -sume cf hot judecatoresti                                                                   86.000 Ron 

  - sume pt asistenti personali                                                              144.000 Ron 

  - ajutoare sociale pentru incalzirea loc                                                 6.000 Ron 

 

 3. Sume ajutoare sociale incalzirea loc                                                39.000 ron 

 

4.Cote  defalcate  din impozitul  p e venit pt  

Echilibrarea bugetelor locale                                                               210.000 Ron 

6. Impozit pe venit                                                                              384.000 Ron 

7 . Venituri proprii                                                                             205.000Ron 

8.Subventii pentru  drumuri                                                                 20.000 Ron 

9.Finantari din bugetul MDRAP 

                                                  -         pt canalizare                          4 50.000 Ron  

                                                  -         pt scoala                                  84.000 ron 

10 Fonduri  Europene achizitie buldo                                            359.327 ron 
11 Fonduri europene modernizare infrastructura rutiera                    763.075 ron 



12 Hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva Bugetara  la dispozitia 

Guvernului prevazut pentru unele unitati administrative teritoriale , in vederea  inlaturarii 

calamnitatilor naturale produse de inundatii805/17.09.2014              120.000 ron  

 

II. Cheltuieli . In structura economica  cheltuielile  bugetului propriu al comunei 

Unguriu , pe anul 2014 se stabilesc   astfel 

  Cheltuieli curente                                                    3.712.402Ron 

  Cheltuieli de personal                                              1.135.000 Ron 

                                     Scoala                                      655.000 Ron  

                                     Primarie                                   360.000 Ron  

                                     Serv Apa                                  120.000Ron 

    

                     Chelt  materiale si servicii                       

                   -Chelt  materiale Scoala                           92.000 ron 

                                                    65.000  ron (din tva ) 

                                                    27.000 ron ( din veniturile primariei)    

                   - Burse   scoala     3.000 Ron    )                     

 

                       

                   - Chelt  materiale Primarie                     180.000 ron   

                  (  din care pentru  asociatii 10.000 ron ) 

                  -  Chelt   materiale  serviciul  apa              60.000 ron    

                  -  chelt materiale salubrizare                                  30.000ron      

                  -  Chelt   materiale iluminat                                    60.000 ron 

                  -  Cheltuieli materiale drumuri                               150.000 ron 

             

    Cheltuili de capital                                                          1773.402 Ron 

din care : 

Modernizare infrastructura rutiera    comuna Unguriu   763.075 ron 

Sistem centralizat canalizare  menajera                      450.000 Ron 

si statie epurare comuna Unguriu  

   PUG                                                                                    18.000 ron  

   Investitii reparatii amenajari moara                               39.000 ron 

   Achizitie  buldo excavator                                              359.327 ron 

   Extindere scoala                                                                84.000 ron 

   Alte cheltuieli investitii   mijloace fixe                             20.000 ron 

Modernizare  si extindere retele apa                                  20.000 ron 

Modernizare  si extindere retele iluminat                          20.000 ron 

 

 

   Ajutoare  

   Ajutoare     urgenta                                                          10.000 Ron 

   ajutoare    incalzire                                                            39.000 ron 

   Indemnizatii     pers cu handicap                                  180.000 Ron 

           

 Cheltuieli  prevazute  in bugetul  local  pentru anul   2014  reprezinta limita   maxima  

care nu  poate fi depasita  iar modificarile se vor face in  continuare  cu  prevederile 

legale. 

 

 



Conducator compartment contabilitate , 

colectare impozite si taxe locale 

Ec Enachescu Elena  

 

 

 

COMUNA UNGURIU  

JUDETUL BUZAU  

Nr. 4194 /  23.09.2014  

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Unguriu  

pentru anul 2014 

 

 

 

 

 

                 Avand in vedere – adresa  nr 32592/05.09.2014 A ANAF Galati –

AJFP Buzau, precum si  Hotararea nr 805/17.09.2014  privind alocarea unei 

sume din Fondul de rezerva Bugetara  la dispozitia Guvernului prevazut 

pentru unele unitati administrative teritoriale , in vederea  inlaturarii 

calamnitatilor naturale produse de inundatii,in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 215/2001 , a Legii nr. 273/2006  , actualizate , propun rectificarea 

bugetului comunei Unguriu conform anexelor la proiectul de hotarare . 
 

 

 

 

 

Primar , 

Ing. Tirizică Gheorghiţă 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

astfel cum este urmatoare rectificare : 

 

Chelt materiale drumuri  +120.000 lei    conf HG 805/2014 

Chelt salariale scoala        +  2.000 lei 

Chelt materiale scoala       +  10.000 lei  

Chelt  materiale drumuri    -10.000 lei din cei alocati din fondurile primariei  

 

  

 

 


