
ROMANIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA BALTA ALBĂ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului local a l  Comunei Balta Alba, 

Judetul Buzau pe anul 2022. 

Consiliul local al comunei Balta Alba, judetul Buzau,intrunit in sedinta de lucru ordinara in 
data de 25.02.2022; 

Avand in vedere: 
• referat de aprobare a primarului Comunei Balta Alba judetul Buzau, privind rectificarea

bugetului propriu al comunei Balta Alba,pe anul 2022, înregistrata la nr.1642/24.02.2022; 
• raportul compartimentului Financiar Contabil, Impozite si Taxe Locale din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau, inregistrat la 
nr.1641/24.02.2022; 

• adresa nr.16582/21.02.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Buzau;
• rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local

nr.67,68.69 / 2s. 02 .2022; 
• prevederile OG nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind finantele

publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 
- prevederile Legii nr.317 /2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 ;

-In temeiul art.129,alin.1,alin.2,lit.b,alin.4,lit.a si art.133,alin.2,lit.a,art.139,art.196,alin. l,lit.a
din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019,privind codul administrativ,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I Bugetul Propriu al Comunei Balta Alba, judetul Buzau, pe anul 2022 aprobat prin 
Hotararea Consiliului Local nr.13/ 14.02.2022,se rectifica si se completeaza potrivit prevederilor 
prezentei hotarari. 

Art.2 Bugetul Propriu al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau, rectificat pe anul 2022 se 
stabileşte la venituri in suma 4094,00 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 4370,64 mii lei cu un 
deficit in suma de 276,64 mii lei,ce se acopera din excedentul anilor precedenti. 

Art.3 Se aproba rectificarea bugetului propriu al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau, in luna 
februarie 2022, conform referatului nr.1641/24.02.2022 ( buget local sursa A,Anexa nr.1 si 2 ) ,  ce fac 
parte integranta din prezenta hotatare . 

Art.4 Primarul si Compartimentul Financiar Contabil, Impozite si Taxe Locale vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.5 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului 
comunei Balta Alba, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se comunica Institutiei Prefectului 
Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate. 

Contrasemneaza, se 
Balan Constantin 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Balta Alba in sedinta ordinara din 
data de 25.02.2022, cu respeptarea prevederilor art. 139 din OUO.nr.57/2019, cu un numar de 9 - voturi pentru O- voturi impotriva si -0- abtineri, 
din numarul total de 11 consilieri in functie si -9 consilieri prezenti la sedinta. 
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ROMÂNIA 
COMUNA BALTA ALBA 

SAT BALTA ALBA, COMUNA BALTA ALBA, JUDETUL BUZAU 
Tel: 0238.590063; Fax: 0238.590063 E-mail:primariabaltaalba@gmail.com 

Nr.1642/24.02.2022 

REFERAT DE APROBARE, 

La proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al 
Comunei Balta Alba,Judetul Buzau pe anul 2022. 

Avand in vedere 
- adresa nr.16582/21.02.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice

Buzau; 
-raportul compartimentului Financiar Contabil,Impozite si Tax e Locale

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba,judetul 
Buzau,inregistrat la nr.1641 /24.02.2022; 

- prevederile Legii nr.317 /2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- prevederile art.19 alin 2,art.20 alin .1 lit„c" si art.58 alin 1 din Legea

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-prevederile Hotararii Consiliului Local Balta Alba nr.13/ 14.02.2022,
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Comunei 
Balta Alba pe Sectiuni de Dezvoltare si Functionare . 

Tinand cont de cele mentionate mai sus supun spre analiza si 
aprobare Consiliului Local al Comunei Balta Alba proiectul de hotarare privind 
rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba,judetul Buzau pe anul 2022. 

Initiator, 
Primar, 

Marin Ionel 



ROMÂNIA 
COMUNA BAL TA ALBA 

SAT BALTA ALBA, COMUNA BALTA ALBA, JUDETUL BUZAU 
Tel: 0238.590063; Fax: 0238.590063 E-mail:primariabaltaalba@gmail.com 

Nr.1642/24.02.2022 

REFERAT DE APROBARE, 

La proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al 
Comunei Balta Alba,Judetul Buzau pe anul 2022. 

Avand in vedere 
- adresa nr.16582/21.02.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice

Buzau; 
-raportul compartimentului Financiar Contabil,Impozite si Taxe Locale

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba,judetul 
Buzau,inregistrat la nr.1641 /24.02.2022; 

- prevederile Legii nr.317 /2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- prevederile art.19 alin 2,art.20 alin .1 lit„c" si art.58 alin 1 din Legea

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ul teri oare; 

-prevederile Hotararii Consiliului Local Balta Alba nr.13/ 14.02.2022,
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Comunei 
Balta Alba pe Sectiuni de Dezvoltare si Functionare . 

Tinand cont de cele mentionate mai sus supun spre analiza si 
aprobare Consiliului Local al Comunei Balta Alba proiectul de hotarare privind 
rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba,judetul Buzau pe anul 2022. 
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ROMÂNIA 
COMUNA BALTA ALBA 

COMUNABALTA ALBA, JUDETUL BUZAU 
I: 0238. 790063; Fax: 0238. 790063 email:primariabaltaalba@gmail.com 

Nr.1641/21.februarie.2022 

REFERAT 

Avand in vedere adresa nr.16582 din 21.februarie.2022 
prin care se fac cunoscute sumele din cap 11.02.02 pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei 
respectiv invatamant 97 mii lei ,solicit rectificarea bugetului 
local prin care se vor prevede la cap venituri 11. 02. 02 cu 97 
mii lei si cheltuieli 65.02.20 cu 97 mii lei . 
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.MINISTERUL FINANŢELOR 
�genţia Naţională de Administrare Fiscală 1Diretţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Administraţia.Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică 
Nr. 16582/21.02.2022 

Ionel MARIN 
Primar, Comuna Balta Albă 
Comuna Balta Albă, Judeţul Buzău 

Stimate domnule, 

/i.lR: /6j:5 /  3  ,/;kuo.U.   - 0

&ANAF 
DiecllaGeraala Reglol8l 
afmltlforNli::8• Gelalf 

I în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021 şi ale art. 50 din Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă comunicăm sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor şi municipiilor alocate, după cum urmează: 

-Nţ...... INDICAI OR 

- - -

Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor - 11.02.02, din care: 

Mii lei 
T«alan 
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care: 
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Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniver1itar de stat pentru'" 
cheltuieli prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) - d) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

-::-.., 

91' 21 22 24 30 102 105 108 

Cu stimă, 
Viorica POSEA 
Trezorier şef /1 
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Str. Constantin Garotud, nr. 7, Buzău 
Tel : +40 238.n0.570 
fax : +'40 Z38.n1.877 
e-mail: reglstratura.ajfp.bz@anaf.ro
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