
- CONSILIUL LOCAL - 
HOTĂRÂRE Nr.13  

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a listei de 
investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

 
Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzău, întrunit în 

şedinţă ordinara, in data de 23.04.2021; 
 

Având in vedere: 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau, 
inregistrata sub nr.1816/9.04.2021 prin care se propune aprobarea 
bugetului comunei Movila Banului pe anul 2021; 
-referatul compartimentului contabilitate, impozite si taxe si achizitii publice 
inregistrat sub numarul 1817/9.04.2021; 
-avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, protectia mediului si comert inregistrat sub numarul 
1864/9.04.2021 
-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021; 
-prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificǎrile şi 
completǎrile ulterioare; 
-prevederile Legii asistentei sociale, nr. 292/2011, cu modificǎrile şi 
completǎrile ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile 
ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;  
-prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 
cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 
-prevederile Hotărȃrii Consiliului Judeţean Buzău nr.53/30.03.2021 privind 
repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 27.134 mii lei din 



Fondul constituit la dispoziţia Consiliului judeţean pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe 
anul 2020 şi estimări pe anii 2022-2024 din sumele defalcate din taxa de 
valoarea adăugată şi cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
pentru echilibrarea bugetelor locale;  
-adresele nr. 29644/31.03.2021, 30108/1.04.2021, emise de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău;  
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin.1 și  art.197 alin.1,2 și 4 din Legea nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. –Se aprobă bugetul local pentru anul 2021 si a listei de investitii de la 
nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau, detaliat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, prezentat în anexa nr. 1, care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se desemneaza compartimentul 
contabilitate, impozite si taxe si achizitii publice de la nivelul UAT Movila 
Banului, judetul Buzau. 
Art.3 Secretarul general al UAT Movila Banului va comunica prezenta catre 
Institutia Prefectului – judetul Buzau si tuturor persoanelor si institutiilor 
interesate si o va publica pe pagina www.comunamovilabanului.ro 
 
 
Movila Banului, 23.04.2021 
Nr.13 
 
Presedinte de sedinta,                                                 Contrasemneaza 
Gheorghe Alina Florentina                                          Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 
 
 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  în 
ședința  ordinară  din data de 23.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 11 voturi ”pentru” , 0 
”abținere”  și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri 
prezenți la ședință. 
 

 
 

 
 

 


