
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 
Telefon/Fax: 0238/797560 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea a -II - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii

Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021

Consiliul Local al Comunei Tisău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară, 

În conformitate cu: 
- prevederile art.56, art.120, alin.(l), art.121, alin.(1) si (2) si art.139, alin.(2)

din Constitutia României, republicată ; 
- prevederile art.4 si art.9, paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombire 1985, ratificată prin Legea 
nr.199 / 1997 ; 

- prevederile Legii nr. 5/2020 din 6 ianuarie 2020 -Legea bugetului de stat pe
anul 2020 ; 

- prevederile art.19 alin. ( 1) lit.a) din Legea nr.273 / 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.(4) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, 

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 27.04.2021 privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna 
Tisau pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 -2024, cu rectificările 
ulterioare; 

- referatul de aprobare întocmit de primarului comunei Tisău, judeţul Buzău,
înregistrat la nr.4323 din 08.07.2021; 

- raportul de specialitate înregistrat la nr. 4067 din 30.06.2021 întocmit de
domnul Sandu Cosmin-sef birou contabilitate/impozite si taxe locale /achizitii 
publice, din cuprinsul căruia reiese necesitatea rectificării bugetului local; 

Raportul de avizare, favorabil, al comisiilor pe cele trei domenii de activitate din 
cadrul consiliului local, respectiv: 

a) Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea
ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

b) Comisia pentru programe de dezvoltare economica - sociala, buget finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 
comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism; 

c) Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social - culturale, culte,
munca si protectie sociala si protectie copii, tineret si sport. 
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În temeiul art. 129, alin. (1), alin.(4) lit. a, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, 
lit. a) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021, între trimestre 
la Cap.84- Investiţii, astfel 

• Se diminuează trim.lV, cu suma de 110 mii lei de la 110 mii lei la O
lei;

• Se majorează trim.111 cu 110 mii lei de la 18 mii lei la 128 mii lei;

Art.2. Secretarul general al comunei Tisău va aduce la cunoştinţă 
publică şi va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate. 

CONTRASEMNEAZĂ: 
Secretar general al comunei Tisău, 

( �::CANU 

"" 

3� NR._--=----

Data: 29 iulie 2021 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Tisău în 
sedinţa ordinara din data de 29 iulie 2021 cu respectarea prevederilor art.139 
alin.1), 2) sau 3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, rep., cu un 
număr de 12 voturi pentru--=--abţineri şi // voturi împotrivă, din numărul total de 
li consilieri în funcţie şi /-S consilieri prezenţi la sedinţă. 
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JUDETUL BUZAU. 

COMUNA TISAU 

(mii lei) Editat la data 02/07/2021 

Denumire indicator 

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0l.30) 

Alte active fixe 

VII. REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT

DEFICIT 

Cod 

71.01 * 

71.01.30 

96.02 

99.02 

. ' 

:.c 

02 - Buget local detaliat 

Iulie/ 2021 
Pag 16 / 16 

Tota/AN 
Stingere 

Trim. I Trim./1 Trim.111 Trim.lV 2022 
pi. restante 

2023 2024 

528.00 150.00 250.00 128.00 

528.00 150.00 250.00 128.00 

-311.80 -235.30 -76.50

311.80 235.30 76.50

InfoSoft Solutions & Au dit SRL 



CONSILIUL LOCAL TISĂU 

Comisia pentru programe de dezvoltare economica - sociala, buget .finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 
comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism. 

Nr. f13o I JY, o:/ 2.o U

RAPORT DE A VIZARE 

privind rectificarea a -II - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii
Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021

Subsemnaţii, Iamandei Nelu - Ionuţ preşedinte al comisiei, Lache Dorei 
Eusebiu, secretar al comisiei, împreună cu membrii Dinu Vemel, Mihai Gigiel şi 
Mihai Ion, întruniţi în şedinţa de lucru, procedăm la analizarea propunerii făcută de 
domnul Primar, la proiectul de hotărâre privind rectificarea a - II - a bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021. 

Comisia întrunită în şedinţă de lucru în urma analizării făcute asupra 
proiectului de hotărâre este de acord cu propunerea făcută, avizând favorabil 
proiectul de hotărâre şi propune consiliului local întrunit în şedinţă de lucru adoptarea 
proiectului iniţiat în forma propusă. 

Preşedinte, 
Iamandei Secretar, Lach7ebiu 



CONSILIUL LOCAL TISĂU 

Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activitati social - culturale, culte, 
munca si protectie sociala si protectie copii, tineret si sport. 

Nr.4',fJc/ cx'1 o+-!Jo 2./ 

RAPORT DE A VIZARE 

privind rectificarea a - II - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii
Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021

Subsemnaţii Vişan Romulus - Aurelian, preşedinte al comisiei, Boţoacă Lucian 

secretar al comisiei şi Gheorghe Cătălin - Flavian membru, întruniţi în sedinţă de 

lucru, procedăm la analizarea propunerii făcute de domnul Primar, la proiectul de 

hotărâre privind rectificarea a - II - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii 

Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021. 

Comisia întrunită în şedinţă de lucru în urma analizării făcute asupra proiectului 

de hotărâre este de acord cu propunerea făcută, avizând favorabil proiectul de hotărâre 

şi propune consiliului local în şedinţă de lucru adoptarea proiectului iniţiat în forma 

propusă. 

Preşedinte Secretar, 

s-Aurelian



CONSILIUL LOCAL TISĂU 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea 
ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 

Nr. k�'13 21 ) _..f'1 o.:ţ. Zo?J 

RAPORT DE AVIZARE 

privind rectificarea a - II - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii
Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021

Subsemnaţii Mihai Gheorghe, preşedinte al comisiei, Tudor Irina - Mihaela 

secretar al comisiei şi membrii Istudor Auraş, Mocanu Costică şi Avram Ionel, 

întruniţi în sedinţă de lucru, procedam la analizarea propunerii făcută de domnul 

Primar, la proiectul de hotărâre privind rectificarea a - II - a bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021. 

Comisia întrunită în şedinţă de lucru în urma analizării făcute asupra 

proiectului este de acord cu propunerea făcută, avizând favorabil proiectul de 

hotărâre şi propune consiliului local întrunit în şedinţă de lucru adoptarea proiectului 

iniţiat în forma propusă. 

Preşedinte, 

MilW�GHE Secretar, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA TISĂU 

PRIMAR 

Nr. 4323 din 08.07.2021 

REFERAT DE APROBARE 

privind rectificarea a II - a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii 
Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021 

Domnilor consilieri, 

Având în vedere: 

referatul aparatului de specialitate al primarului prin care se solicită 
rectificarea a II - a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 între 
trimestre la capitolul 84 - Investiţii; 

- Legea nr. 15 din 8 martie 2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- prevederile art. 129 alin.(4) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul

Administrativ; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 27.04.2021 privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli al Unitaţii Administrativ Teritoriale - comuna 
Tisău pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 - 2024, cu rectificările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile legale, în baza motivelor expuse mai sus, supun 
dezbaterii şi aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma iniţiată. 



Nr.4067 /30.06.2021 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, Comuna Tisău, Judeţul Buzău 
Telefon/Fax : 0238/797560 

E-mail: primariatisau\4>yahoo. ro
Web site: https://www.comunatisau.ro/ 

Referat 

privind rectificarea a li-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli p 

între trimestre la capitolul 84-lnvestiţii 

Subsemnatul Sandu Cosmin, în calitate de ŞEF Birou - contabilitate în aparatul de 
specialitate al primarului comunei Tisău, având în vedere: 

-Prevederile art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
-Prevederile art.49 alin.4 şi alin.7 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
-Prevederile art.48 alin. I si alin. 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
-Legea nr. 15 din 8 martie 2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
-Hei nr.21 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

. Unităţii Administrativ Teritoriale-comuna Tisău pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-
2024; 

-Prevederile art.129 alin.4 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere cele menţionate, se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli între 
trimestre la capitolul 84-lnvestiţii, astfel: 

-Se diminuează trim.lV cu suma de 110 mii lei de la 110 mii lei la O lei;

-Se majorează trim.111 cu suma de 110 mii lei de la 18 mii lei la 128 mii lei.

Această rectificare bugetară se realizează pentru achitarea integrală a investiţiei 

"Modernizare drumuri în satele comunei Tisău": 

-Strada Îngustă din satul Grăjdana

-Strada Primăverii din satul Valea Sălciilor

Fata de aceste considerente, propun emiterea dispoziţiei privind rectificarea a li-a a 

bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 între trimestre la capitolul 84-lnvestiţii. 

Sef Birou 
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RO MÂNIA 

nJDETUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău Telefon/Fax: 0238/797560 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Avizat Secretar general al comunei Tisău 

privind rectificarea a - II - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii
Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021

Consiliul Local al Comunei Tisău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară, 

În conformitate cu: - prevederile art.56, art.120, alin.(1), art.121, alin.(1) si (2) si art.139, alin.(2)din Constitutia României, republicată ; - prevederile art.4 si art. 9, paragraful 3 din Carta europeană a autonomieilocale, adoptată la Strasbourg la 15 octombire 1985, ratificată prin Legea nr.199 / 1997 ; - prevederile Legii nr. 5/2020 din 6 ianuarie 2020 -Legea bugetului de stat peanul 2020; - prevederile art.19 alin. (1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţelepublice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.129 alin.(4) lit.a din OUG nr. 57 /2019 privind Coduladministrativ, 
Având în vedere: - Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 27.04.2021 privind aprobareabugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 -2024, cu rectificările ulterioare; - referatul de aprobare întocmit de primarului comunei Tisău, judeţul Buzău,înregistrat la nr.4323 din 08.07.2021; - raportul de specialitate înregistrat la nr. 4067 din 30.06.2021 întocmit dedomnul Sandu Cosmin-sef birou contabilitate/impozite si taxe locale /achizitii publice, din cuprinsul căruia reiese necesitatea rectificării bugetului local; Raportul de avizare, favorabil, al comisiilor pe cele trei domenii de activitate din cadrul consiliului local, respectiv: a) Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, aparareaordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; b) Comisia pentn1 programe de dezvoltare economica - sociala, buget finante,administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism; c) Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social - culturale, culte,munca si protectie.-.acr'?'�- i protectie copii, tineret si sport. Lund în-�� 1 
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În temeiul art. 129, alin. (1), alin.(4) lit. a, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, 
lit. a) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se a pro bă rectificarea bugetului local pe anul 2021, între trimestre 
la Cap.84- Investiţii, astfel 

• Se diminuează trim.lV, cu suma de 11 O mii lei de la 11 O mii lei la O
lei;

• Se majorează trim.III cu 110 mii lei de la 18 mii lei la 128 mii lei;

Art.2. Secretarul general al comunei Tisău va aduce la cunoştinţă 
publică şi va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate. 

NR.34 

DATA: 09.07.2021 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

MIHAI CRISTIAN ION 
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