
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT  
         

H O T A R A R E 
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului de 

venituri si cheltuieli din subventii pentru anul 2021 si a estimarilor 
 pentru anii 2022-2024 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub nr. 
81/06.04.2021; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 82/06.04.2021; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat sub nr. 83/06.04.2021; 
 -HCJ Buzău nr. 53/2021 ale Consiliului Judetean Buzau; 
 -adresele nr. 25609/2021, 26146/2021, 29644/2021 ale Administratiei 
Finantelor Publice Buzau; 
 -Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 -Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021. 
 - prevederile art.129  alin.4, lit.,,a,, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(3) lit.,,a,,  din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1.-Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 in 
suma totala de 5 615 mii lei si estimarile acestuia pentru anii  2022-2024, 
conform anexei nr.1. 
 Art.2.-Se aproba lista de investitii a consiliului local pentru anul 2021 
inregistrata sub nr. 1671/06.04.2021, prevazuta ca anexa la bugetul local. 
 Art.3.-Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli constituit din subventii 
pentru anul 2021, in suma totala de 10 mii  lei si estimarile acestuia pentru anii 
2022-2024, conform anexei nr.2. 
 Art.4.-Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5.-.Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, cu sprijinul compartimentului financiar contabil iar secretarul general al 
comunei o va comunica persoanelor instituțiilor si autoritatilor interesate. 
 

I N I T I A T O R, 
 

PRIMAR, 
     MANEA Laurențiu Iulian  
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