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R O MÂ N IA  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 
 

PROIECT 

                                                                                                               
PROIECTUL DE H O T Ă R Â R E nr. 17 

din 09.04.2021 
privind  aprobarea  bugetului local la Primăria Racovițeni, pe anul  2021 şi 

estimările pentru anii  2022 - 2024 
  
Subsemnatul  Manu Vergilius - Luis, primarul comunei Racovițeni, judeţul 
Buzău  ; 
Având în vedere : 

•  Referat de aprobare al  Primarului comunei, înregistrată la 
nr.49/09.04.2021 ; 

• raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 51/09.04.2021  ; 
• raportul de avizare a comisiilor de specialitate, reunite a consiliului local 

Racovițeni, înregistrat la nr.29,30,31   / 09.04.2021 ; 
• prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021; 
• prevederile art.19,alin.(1),lit.a),art.20,alin.(1),lit.a),art.26 si art.58 

alin.(1),lt.a) din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale,cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

• In conformitate  cu art1,art.4 ,art.5,precum si anexa nr.2 si 3 din Ordonanta 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile 
administratiei publice si institutiile publice , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• adresa nr.  25609  / 18.03.2021 a Direcţiei Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Buzău privind aprobarea 
repartizării de sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ; 

• adresa nr. 26146/ 19.03.2021 a Direcţiei Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Buzău privind sumele si 
cotele defalcate din unele  venituri ale bugetului de stat ; 

• adresa nr.30108/ 01.04.2021 a Direcţiei Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Buzău privind  repartizarea 
pe trimestre a sumelor si cotelor defalcate  din unele venituri ale bugetului 
de stat  pe anul 2021-nr.15/2021 ; 

• adresa nr. 29644/ 31.03.2021 a Direcţiei Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – 
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Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Buzău privind  sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor ; 

• adresa nr.5633/30.03.2021,in baza Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr 
53/30.03.2021, a fost repartizata suma de 268 mii lei  

• art.139, alin.3,litera a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind codul administrativ ;  

• in temeiul art.196,alin.1 litera a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind codul administrativ ; 
 

PROPUNE: 
 

Art.1.   Se apobă bugetul local al Primăriei comunei Racovițeni, pe anul 
2021, la venituri, în sumă de   3410,65 mii    lei  
Art.2.   Cheltuielile bugetului local al Primăriei comunei Racovițeni, pe anul 
2021 sunt în sumă de 3746,65 mii     lei 

 Art.3.  Se aprobă estimările bugetare ale anilor 2022– 2024  și repartizarea 
pe capitole bugetare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre  

          Art.4  Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 
incheierea exercitiului bugetar 2020 in valoare de  336 mii lei   ,ca sursa de 
finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 
Art.5. Comisia pentru programe de dezvoltare econonico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărire 
locală, servicii publice şi de comerţ, va face propuneri membrilor consilieri 
în vederea înlăturării deficienţelor şi atragerea de noi surse de venituri la 
bugetul local . 
Art.6.  Prezenta hotărâre va fi făcută publică și va fi transmisă instituțiilor și               

persoanelor interesate de către secretarul comunei .    
 

 
 

Primar, 
MANU VERGILIUS-LUIS 
 
 
 

                                                                                      Contrasemnează ,  
                                                                                      Secretar general ,  

                                               
                                                                     Ghioca Amalia-Cleopatra 
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R O MÂ N IA  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 

                                                                                                               
 H O T Ă R Â R E A nr. 17 

din 16.04.2021 
 

privind  aprobarea  bugetului local la Primăria Racovițeni, pe anul  2021 şi 
estimările pentru anii  2022 – 2024 

 
       Consiliul local al comunei Racovițeni, judeţul Buzău  ; 
           Având în vedere : 

• Referat de aprobare al  Primarului comunei, înregistrată la 
nr.49/09.04.2021 ; 

• raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 51/09.04.2021  ; 
• raportul de avizare a comisiilor de specialitate, reunite a consiliului local 

Racovițeni, înregistrat la nr. 29,30,31  / 09.04.2021 ; 
• prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021; 
• prevederile art.19,alin.(1),lit.a),art.20,alin.(1),lit.a),art.26 si art.58 

alin.(1),lt.a) din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale,cu 
modificarile si completarile ulterioare 

• In conformitate  cu art1,art.4 ,art.5,precum si anexa nr.2 si 3 din Ordonanta 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile 
administratiei publice si institutiile publice , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• adresa nr.  25609  / 18.03.2021 a Direcţiei Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Buzău privind aprobarea 
repartizării de sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ; 

• adresa nr. 26146/ 19.03.2021 a Direcţiei Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Buzău privind sumele si 
cotele defalcate din unele  venituri ale bugetului de stat ; 

• adresa nr.30108/ 01.04.2021 a Direcţiei Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Buzău privind  repartizarea 
pe trimestre a sumelor si cotelor defalcate  din unele venituri ale bugetului 
de stat  pe anul 2021-nr.15/2021 ; 



Page 4 of 11 
 

• adresa nr. 29644/ 31.03.2021 a Direcţiei Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Buzău privind  sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor ; 

• adresa nr.5633/30.03.2021,in baza Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr 
53/30.03.2021, a fost repartizata suma de 268 mii lei  

• art.139, alin.3,litera a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind codul administrativ ;  

• in temeiul art.196,alin.1 litera a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind codul administrativ ; 
 

      HOTARASTE: 
 

Art.1.   Se apobă bugetul local al Primăriei comunei Racovițeni, pe anul 
2021, la venituri, în sumă de   3410,65 mii    lei  
Art.2.   Cheltuielile bugetului local al Primăriei comunei Racovițeni, pe anul 
2021 sunt în sumă de  3746,65 mii    lei 

 Art.3.  Se aprobă estimările bugetare ale anilor 2022– 2024  și repartizarea 
pe capitole bugetare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre  

          Art.4  Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 
incheierea exercitiului bugetar 2020 in valoare de   336 mii lei  ,ca sursa de 
finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 
Art.5. Comisia pentru programe de dezvoltare econonico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărire 
locală, servicii publice şi de comerţ, va face propuneri membrilor consilieri 
în vederea înlăturării deficienţelor şi atragerea de noi surse de venituri la 
bugetul local . 
Art.6.  Prezenta hotărâre va fi făcută publică și va fi transmisă instituțiilor și      

persoanelor interesate de către secretarul comunei . 
 
 
 
 
         Preşedinte   de şedinţă,   
      Chelu Camelia                                                   Contrasemnează   

                              secretarul general  al comunei,   
                                                                      Ghioca Amalia-Cleopatra 
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Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data de 
16.04.2021 , cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul 
administrativ , cu un număr de  9 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 9 consilieri în funcție și 9 consilieri prezenți la ședinta 
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    Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 
     
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.  17 /16.04.2021 

0 1 2 3 
Nr. 
Crt. 

Operatiuni effectuate  Data: 16/04/2021 Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura  

1 Adoptarea hotararii s-a făcut cu 
majoritatea simplă /absolute/ 
calificată  

16/04/2021  

2 Comunicată către primar  19/04/2021  
3 Comunicată către prefectul 

judeţului  
20/04/2021  

4 Aducerea la cunoştinţă publică  19/04/2021  
5 Comunicarea numai în cazul 

celei cu character individual  
  

6 Hotărarea devine obligatorie 
sau produce efecte juridice dupa 
caz   

19/04/2021  

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul│administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare:  
^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 
sau simplă, după caz.    
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 
proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. 
dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.“                                   ^2) Art. 197 alin. (2): 
„Hotărârileconsiliului 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 cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile 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 cunoştinţă 
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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Primaria Comunei Racovițeni 
PRIMAR 
Nr.49 din09.04. 2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind  aprobarea  bugetului local la Primăria 

Racovițeni, pe anul  2021 şi estimările pentru anii  2022 – 2024 
 
 

       Proiectul de buget pentru anul 2021 al Consiliului Local Racoviteni, este elaborat in 
contextul implementarii unei politici bugetare orientata spre atingerea echilibrului 
bugetar,alocarii si utilizarii eficiente a fondurilor publice si al asigurarii indeplinirii 
principalelor functii al administratiei publice locale de: 

- administrare si buna gestiune a bunurilor si fondurilor publice locale; 
- asigurarea infrastructurii si a serviciilor publicede asistenta –sociala, 

educatie,cultura, protectie civila si a altor servicii de utilitate publica; 
Avand in vedere atributiile ce-i revin in baza O.U.G.  nr.57/2019,privind Codul 
Administrativ,a Legii Bugetului de Stat pe anul 2021,a unor legi speciale si a altor 
acte normative, Consiliul Local Racoviteni si-a definit Obiectivul global de actiune 
privind cresterea competitivitatii pe termen lung a economieie comunei prin 
dezvoltarea la standarde europene  a infrastructurii de baza in 
administratie,invatamant,cultura si asistenta sociala. 

          In data de 8 Martie 2021 a apărut Legea bugetului de stat pe anul  2021, nr.15 
din 8 Martie 2021. 
          In acest sens, Consiliul local Racoviteni are obligația, sa aprobe bugetul local  al 
comunei Racovițeni. 
          In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice,cu 
modificarile si completarile ulterioare,art.25, art.37, proiectele bugetelor se elaboreaza 
de catre ordonatorii principali de credite,avandu-se in vedere urmatoarele:ordonatorii 
principali de credite vor definitiva bugetul local, bugetul institutiilor publice finantate 
integral din venituri proprii, bugetul imprumuturilor externe si interne,bugetul fondurilor 
externe nerambursabile. 
           In temeiul art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006,, pe baza veniturilor proprii si a 
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si transferurile 
consolidabile repartizate de catre Directia Generala a Finantelor Publice Judetene si 
Consiliul Judetean, ordonatorii principali de credite, in termen de 15 zile de la publicarea 
Legii Bugetului de Stat in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, definitiveaza proiectul  
bugetului local,care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul unitatii 
administrativ –teritoriale,locuitorii unitatii administrativ-teritoriale putand depune 
contestatii privind proiectul de buget in termene de 15 zile de la data publicarii sau 
afisarii acestuia,, alin.(4) prevede ca, in termen de 5 zile de la expirarea termenului de 
depunere a contestatiilor, proiectul de buget local, insotit de raportul ordonatorului 
principal de credite si de contestatiile depuse de locuitori, este supus aprobarii 
autoritatilor deliberative,de catre ordonatorii principali de credite,iar alin.(6) prevede ca, 
proiectele bugetelor locale se aproba de autoritatile deliberative in termen de maxim 45 
zile de la data publicarii Legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I 
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     In acest sens a fost elaborat Proiectul de hotarare alaturat care propune aprobarea 
bugetului local al comunei Racoviteni pe anul 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        PRIMAR, 
 
                                              MANU VERGILIUS -LUIS 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 
Comisia  pentru agricultura,activitati economico-financiare,amenajarea 

teritoriului,urbanism,protectia mediului si turism 
 

AVIZUL 
 
 

Nr. 29    din  09.04.2021   pentru P.H.C.L nr  17 / 09.04.2021    privind privind  aprobarea  
bugetului local la Primăria Racovițeni, pe anul  2021 şi estimările pentru anii  2022 - 2024 

 
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al 
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, 
               Comisia-pentru agricultura,activitati economico financiare, amenajarea teritoriului, 
urbanism,protecti mediuui si turism adopta urmatorul AVIZ  

    ART. 1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 17/09.04.2021 
privind privind  aprobarea  bugetului local la Primăria Racovițeni, pe anul  2021 şi estimările 

pentru anii  2022 – 2024, fără amendamente. 
    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Racoviteni 
 
    Preşedintele Comisiei  
        Zamfirescu Dorel 

                                                                                              Secretarul Comisiei  
 Dumitru Daniela 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 
Comisia  pentru invatamant ,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protecti 

copii,tineret si sport 
 

AVIZUL 
Nr.   30   din  09.04.2021 pentru P.H.C. nr. 17/09.04.2021 privind privind privind  aprobarea  
bugetului local la Primăria Racovițeni, pe anul  2021 şi estimările pentru anii  2022 - 2024 

 
    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al 
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, 
Comisia pentru invatamant,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protectie 
copii,tineret si sport   adoptă următorul aviz. 
   ART. 1.       Se avizeaza  favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 
17/09.04.2021privind privind privind  aprobarea  bugetului local la Primăria Racovițeni, pe anul  
2021 şi estimările pentru anii  2022 – 2024,   fără amendamente. 
    ART. 2.    Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.    Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Racoviteni 
 
    Preşedintele Comisiei  
        Chelu Camelia 

                                                                                              Secretarul Comisiei  
 Samoila Dorin 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 
Comisia  juridica si de disciplina,munca si protective sociala 

 
AVIZUL 

 
Nr. 31   din  09.04.2021 pentru P.H.C.nr. 17/09.04.2021 privind privind privind  aprobarea  
bugetului local la Primăria Racovițeni, pe anul  2021 şi estimările pentru anii  2022 - 2024 

 
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al 
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, 
Comisia juridica si de disciplina,munca si protective sociala adoptă următorul aviz. 

    ART. 1. Se avizează favorabil  proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 17/09.04.2021 
privind privind privind  aprobarea  bugetului local la Primăria Racovițeni, pe anul  2021 şi 

estimările pentru anii  2022 - 2024 fără amendamente. 
    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Racoviteni 
 
 
 
         Preşedintele Comisiei  
        Stroe Nicoleta-Mariana 

                                                                                              Secretarul Comisiei 
        Ungureanu Iulian-George 
 
 
 
 
 
 


