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H O T Ă R Â R E 
privind majorarea bugetului  local al municipiului Buzău pe anul 2016  

în vederea acordării tichetelor sociale pentru grădiniţă 
 
 
 
        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară: 
        Având în vedere: 
      - raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 51CLM /2016 prin care se 
propune majorarea  bugetului local pe anul 2016; 
      - raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, referatul de opinie al 
Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi 
economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
      - prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 
grădiniţă ;      
      - prevederile  Hotărârii Guvernului nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor 
sociale pentru grădiniţă; 
 -prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 36/2016 privind repartizarea pe judeţe şi municipiul 
Bucureşti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor 
stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate, pe anul 2016; 
 - adresa nr. 23327/2016 emisă  de Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice 
Buzău. 
 
          În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), si art. 115, alin. 
(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1.   - Se aprobă majorarea  bugetului local al municipiului Buzău pe  anul 2016,  cu  
122  mii lei,  după cum urmează: 

                                                                                                                - mii lei- 

Denumire indicator 
Cod 

indicator 

Program 

2016 

VENITURI, din care : 21  

-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 
acordarea tichetelor sociale 

21.11.02 +122 

CHELTUIELI, din care: 24  

Cap. Învăţământ- asistenţă socială, din care : 65.02.57 +122 

-tichete sociale acordate pentru grădiniţă 57.02.04 +122 

           
     Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului 
Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli; Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu 



Finanţare Externă;  Serviciului Financiar- Contabil; Compartimentului Audit Public Intern;  
Direcţia de Asistenţă Socială precum şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Fanică Bârlă  
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Buzău, 25 februarie 2016 
Nr.32 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din 
data de 25 februarie  2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 20 voturi 
pentru, - abţineri, şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 
consilieri prezenţi la sedinţă. 
 

       

 


