
 

 
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  BUZĂU 
ORAȘUL  POGOANELE 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții  

și utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți 
 

                                                                                                         
    Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
    Având in vedere : 

- Raportul d.nei Tocileanu Cristina, înregistrat la nr. 1794/03.02.2022 prin care solicită  
emiterea unei hotărâri a Consiliului local pentru aprobarea bugetului local pe anul 2022; 

- Referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului Pogoanele nr. 
1797/03.02.2022.  

      -  Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
        -     Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021;     
        -      Adresa nr. 1.138/05.01.2022 de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău 
– Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică –Biroul Sinteza și Asistența Elaborării și 
Execuției Bugetelor Locale  privind sumele și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat; 
         -    Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 58 /12.01.2022, privind repartizarea sumei 
din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de 
dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum 
și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025; 
          -    Adresa nr. 579/04.01.2022 de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău 
– Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publica – Biroul Sinteza și Asistența Elaborării și 
Execuției Bugetelor Locale privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor; 
          -   Adresa nr. 578/14.01.2022 a Liceului Teoretic Pogoanele prin care solicită alocarea de 
fonduri necesare finanțării complementare pentru bugetul 2022, conform Legii Educației 
Naționale nr. 1 /2011, actualizata art. 105, alin. 2; 
          -    Adresele nr. 13/06.01.2022  și nr.68/02.02.2022 ale Liceului Tehnologic  I.A. Rădulescu 
Pogoneanu Pogoanele prin care solicită alocarea de fonduri necesare finanțării 
complementare pentru bugetul 2022, conform Legii Educației Naționale nr. 1 /2011 
actualizata art. 105, alin. 2; 
      -      Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 

- Prevederilor art. 129, art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



      În temeiul art. 196 și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, lista obiectivelor de investiții și programul  
anual de achiziții publice pentru anul 2022 conform anexelor, parte integranta din prezenta . 
       Art.2. Excedentul bugetar al anilor precedenți se va utiliza conform anexei 2. 

Art.3. Serviciul contabilitate, resurse umane, taxe si impozite locale  împreuna cu serviciile 
de contabilitate ale Liceelor de pe raza orașului Pogoanele vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei dispoziții . 

Art.4. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  
persoanelor și instituțiilor interesante, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-
local/ 

                      Președinte de ședință,                                  Contrasemnează Secretar General, 
           Consilier Bădulescu Mircea Adrian                                  Valentino Adrian Cotruță 
 

 

 

Nr.  16 / 14.02.2022 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 14 februarie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”,  din 
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


