
 
  R O M Â N I A                     

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA MÂNZĂLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL MÂNZĂLEȘTI 
 

 

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri și cheltuieli   

al comunei Mânzălești  pentru anul 2022  
 

 Consiliul local al comunei Mânzălești, judeţul Buzău,   
 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al domnului primar Moldoveanu Viorel , înregistrat la nr. 

35/22.02.2022; 

- raportul de specialitate  întocmit de domnisoara Tănăsescu Monica , inspector 

în cadrul compartimentului financiar contabil , impozite și taxe locale , salarizare     

înregistrat la nr.36 /22.02.2022, 

- avizele   comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local Mânzălești , 

judeţul Buzău ; 

În conformitate cu : 

- prevederile art.19, alin (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare. 

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

2022,  

- prevederile adresei  nr.16582/21.02.2022  comunicată de A.J.F.P Buzau –

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, 

     - prevederile  Hotărâri Consiliului Local nr.10/11.02.2022 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mânzălești , județul Buzău , pe anul 

2022, 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă  pentru 

elaborarea actelor normative,republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art.129 alin (2) lit.b) şi alin (4) lit.a) ,art.139, alin.(3)  

lit.a) coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 



 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
         Art.1 (1)  Bugetul propriu al comunei Mânzălești , județul Buzău, rectificat pe 

anul 2022,  se stabilește la venituri în sumă de  4.597,96 mii lei . 

         (2)  Bugetul propriu al comunei Mânzălești , județul Buzău , rectificat pe 

anul 2022 , se stabilește la cheltuieli  în sumă de 4.597,96 mii lei .   

 Art.2 Bugetul propriu al comunei Mânzălești, județul Buzău , se majorează la 

capitolul venituri cu suma de 122 mii lei la indicatorul 11.02.02 ,, Sume defalcate 

din T.V.A pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,, 

respectiv ,, Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat 

pentru cheltuieli prevăzute la art.104, alin (2) , lit.b) – d) din Legea educației 

naționale nr. 1/2011.  

 Art.3 Modificarea prevăzută la art.2 este prevăzută în anexa nr.1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4  Se aprobă lista obiectivelor de investiţii rectificată, conform anexei nr.2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.5  Primarul Comunei Mânzălești , județul Buzău , prin intermediul  

Compartimentului financiar contabil , impozite și taxe locale, va  aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari.  

  Art.6  Secretarul general al comunei   va asigura aducerea la cunoştiinţă 

publică a hotărâri prin publicare pe site-ul propriu al Comunei Mânzălești , judeţul 

Buzău  şi o va comunica  institutiilor si autoritatilor interesate (Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Buzău , Primarului comunei, Compartiment financiar contabil, 

impozite și taxe locale , salarizare , Unitatea de Trezorerie). 

 

           Președinte de Ședință                                      Contrasemnează   
              Consilier local ,                                        Secretar General al Comunei   

             Draghia Stelică                                              Iancu Viorica Raimonda 
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  Mânzălești – Buzău /28.02.2022 
 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Mânzălești  în şedinţa  
ordinară din data  de 28.02.2022  cu respectarea prevederilor  art.139 alin.(3) din  OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , cu un 
număr de 11  voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 
consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi 
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