
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

FRIMARIA COMUNEI BUDA 
Nr.1600 /05.04.2021 

ANUNŢ 

Aducem al cunoştinţa publicului 
proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local de 

venituri si cheltuieli si al activităţilor autofinanţate pe anul 2021 

pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Secretarul 
unităţii adimistrativ teritoriale Buda la sediul Primăriei comune 

Buda din comuna Buda jud. Buzau. 

În termen de 1 O zile calendaristice de la afisare (începând cu 
data de 05.04.2021), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, 
sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primăriei 
comunei Buda ,judetul Buzau sau la adresa de email: 
primariabuda(â1gmail. corn 

PROCES VERBAL DE AFIŞARE 

Încheiat la data de 05.04.2021 la sediul Primăriei Comunei 
Buda , cu ocazia afişării proiectului de hotarare privind aprobarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli si al activităţilor 
autofinanţate pe anul 2021. 

Şedinţa de Consiliu va avea loc la data de 22.04.2021, în sala 
de şedinţă a Primăriei. 

Proiectul de Hotărâre s-a afişat la intrarea principală în 
clădirea Primăriei, pe panoul publicitar. 

Prezentul proces verbal a fost întocmit în două exemplare, din 
care unul alcătuie parte integrantă din procesul-verbal al şedinţei 
de consiliu, iar celălalt se află la Primar, elaboratorul Proiectului 
de Hotărâre. 
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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BUDA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

PROIECT 

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli 
sial activităţilor autofinanţate pe anul 2021 

Consiliul local Buda ,judeţul Buzău 
Avand in vedere 

- referatul inspectorului principal cu atributii delegate de contabil
,înregistrat sub nr. 1639 /05.04.2021 

- prevederile Legii nr.273 /2006 ,privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare 

- prevederile Legii bugetului de stat nr.15/2021 ;
- referatul de aprobare a Primarului comunei Buda ,judeţul Buzău

,înregistrată la nr. 38/05.04.2021; 
raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului ,înregistrat sub nr. 39 /05.04.2021 
În temeiul art 196 alin 1 lit b din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂSTE: 

ART.1. Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli şi al activităţilor 
autofinanţate pe anul 2021 ,conform anexelor care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre . 
ART.2. Primarul Comunei Buda si Compartimentul de buget -finante 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 
ART.3. Secretarul general al unitatii administrativ- teritoriale va 
comunica prezenta hotarare persoanelor si institutiilor interesate 

INITIATOR-PRI 

TUDOSE I 

Nr.37 /05.04.2021 
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