
RO MÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

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

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea a -IV- 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 autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombire 1985, ratificată prin Legea 
nr.199/1997 ; 

-Legea nr .15 din 8 martie 2021 bugetului de stat pe anul 2021;
- 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

administ1:"a tiv, 
Având în vedere: 

-Adresa ANAF cu nr.82229/ 15.09.2021 înregistrată la Primăria Tisău cu
numărul 5911/ 16.09.2021, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2021, prin care ni se comunică influenţele privind repartizarea sumelor şi cotelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

-Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 992 / 2021 privind alocarea unei sume
din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile 
naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 900 bis din 20 septembrie 2021. 

- 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.6094 din 23.09.2021; 

- raportul de specialitate înregistrat la nr. 6083 din 23.09.2021 întocmit de
domnul Sandu Cosmin - sef birou contabilitate/impozite si taxe locale /achiziţii
publice, din cuprinsul căruia reiese ne · a rectificării bugetului local;

Raportul de avizare, favorabil, al qii�ilot cele trei domenii de activitate din 
cadrul consiliului local, respectiv: ��
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