
  R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  
 

     Nr. 2464/01.03.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre de modificare a HCL 29/25.02.2022 de completare a HCL 27/11.02.2022 

privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022 

  

1. Motivul adoptării proiectului de hotărâre 

          Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) și art. 155 

alin. (3) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 317/2021 a bugetului 

de stat pe anul 2022. 

   
      În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, ale art. 8 lit. 

a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26, art. 39, art. 45 și art. 46 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale adresei de la 

DGRFP Brasov nr. BVR TRZ 218/05.01.2022, prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), 

art. 196 aln. (1) lit. a), art. 197 alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională privind 

aprobarea actelor cu caracter normativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tinand 

cont de faptul ca reprezentantii ANAF au solicitat modificarea unor sume intre articole, se propune 

dezbaterea Proiectului de hotarare de modificare a HCL 29/25.02.2022 de completare a HCL 

27/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022, in sedinta consiliului 

local Budila. 

 

    

 

Primar, 

Irimia MARȘAVELA 

 
 

 

 

 

 



 
 

                                        
 
 

NR. 2465 din 01,03,2022 
 
 

 
RAPORT al COMPARTIMENTULUI de SPECIALITATE 

privind bugetul local ințial de venituri și cheltuieli al comunei Budila pe anul 2022 
 
 
 
 

 In urma verificarilor efectuate de catre DGRFP Brasov, au fost sugerate unele corectii la Bugetul initial 
aprobat prin HCL 27/11,02,2022 si HCL de completare 29/25.02.2022, dupa cum urmeaza: 

- La invatamant, respectiv Scoala gimnaziala si Gradinita cu program normal, cap. 65, suma de 
80.500 lei de pe articolul 20.01.07 a fost mutata pe articolul 10.01.15; 

- La copitolul 51, de pe articolul 20.01.09-suma de 10.000 lei a fost repartizata dupa cum 
urmeaza: pe articolul 20.01.01 suma de 1.000 lei, pe articolul 20.01.08- suma de 1.000 lei, pe 
articolul 20.02- suma de 5.000 lei si pe articolul 20.30.30-suma de 3.000 lei. A fost necesara 
aceasta corectie deoarece platile efectuate depaseau prevederile trimestrului I din buget. 

Mentionez ca bugetul general pe fiecare sursa de finantare in parte ramane neschimbat. 
 

 
BIROU FINANCIAR CONTABIL, 

BOCARNEA MARICICA 

  
 

 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
Str. Principală nr. 261, BUDILA, cod 507030, Tel/fax: 40-268-518153 

www.budila.ro,    E-mail: primariabudila@yahoo.com  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  
 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

de modificare a HCL 29/25.02.2022 de completare a HCL 27/11.02.2022 privind 

aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022 

 

 

 

 

Consiliul  Local  al  comunei Budila, întrunit în şedinţă ______în data de ________, 

 Analizând Referatul de aprobare nr. 2464/01.03.2022 al Primarului Comunei Budila prin care 

s-a propus modificarea HCL 29/25.02.2022 de completare a HCL 27/11.02.2022 privind aprobarea 

bugetului local al comunei Budila pe anul 2022 

         Având în vedere: 

      - avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local;    

      - HCL nr. 2/04.01.2022 pentru acoperirea deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare a bugetului 

local al comunei Budila, pentru anul 2021 

    - HCL nr. 3/04.01.2022 pentru aprobarea utilizarii, in anul 2022, a excedentului anual al bugetului 

local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni, pentru anul 2021 

    - HCL 29/25.02.2022 de completare a HCL 27/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al 

comunei Budila pe anul 2022 

    - HCL 27 din 11.02.2022 pentru aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022 

    - prevederile art. 8 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26, art. 39, art. 45 și art. 

46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

     - prevederile Legii nr. 317/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2022 

    - prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (5)  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

   Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli, pentru anul 2022, al comunei Budila, 

județul Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art. 2. Se aproba lista de investitii pentru anul 2022, conform anexei nr. 4, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 



    Art. 3. Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile cuprinzand Proiectului „School-

My future” ( Scoala – Viitorul meu), conform anexei nr. 2, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

     Art. 4.  Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile cuprinzand Proiectului “Cheia 

viitorului – Incluziune Sociala in comuna Budila”, conform anexei nr. 3 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

   Art. 5. Restul prevederilor HCL 29/25.02.2022 si HCL nr. 27/11.02.2022 raman neschimbate. 

   Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Budila, împreună cu Biroul Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila. 

   Art. 7. Prezenta hotarare se comunică Instituției Prefectului județului Brașov, primarului 

comunei Budila, Biroului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila, DGFP 

Brașov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul www.budila.ro, prin grija 

secretarului general al comunei Budila. 

 

               Inițiator,                                                                           Vizat pentru legalitate, 

                Primar,                                                                Secretarul General al comunei Budila, 

      Irimia MARȘAVELA                        Alexandra Aveluta BENIA  

 

    Repartizat pentru avizare la Comisia de Specialitate nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


