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- privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului  
pentru anul 2021 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.04.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Iager Alin, referatul de 

aprobare al acestui proiect de hotărâre și văzând raportul întocmit de către Biroul Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, 
Colectare creanţe, Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și 
avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Cunsocând prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând adresele Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov nr. BVR_TRZ-3068/19.03.2021, nr. 
BVR_TRZ-3549/01.04.2021 și nr. BVR_TRZ-3546/01.04.2021, precum și adresa Consiliului Județean Brașov nr. 
Ad.561/4271/01.04.2021; 

Având în vedere prevederile art. 121, alin. (1) şi alin. (2), precum şi ale art. 138, alin. (1), alin. (4) şi alin. (5) din 
Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, ale Legii nr. 16/2021 privind 
bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Cunoscând prevederile art. 5, alin. (2), art. 32 și art. 35 din H.G. nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor 
privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, precum și ale Hotărârii Consiliului Local 
al comunei Vama Buzăului  nr. 41 din 25.03.2016 - privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea și 
exercitarea activităţii de audit public intern;  
            În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4) lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1: Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2021 conform Anexei 

nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2: Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2021, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
Art.3: Directorul Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, în calitate de ordonator terţiar de credite, potrivit prevederilor 

art. 97, alin. (2), lit. ,,b” din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, coroborate cu prevederile art. 21, alin. (1) şi alin. (4) şi 
art. 22, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică pe care o conduce, inclusiv a părţilor acesteia, potrivit prevederilor din bugetul aprobat şi în 
condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. 

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Buget – contabilitate, Taxe şi 
impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Vama Buzăului. 

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Direcţiei 
Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov, Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, 
Patrimoniu şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează pentru legalitate, 
                         Sergiu Oliver BORCEA                                   SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,                                          
                                                                                                Adrian Constantin GĂITAN 
 

- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


