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H O T A R A R E 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului  

general  al municipiului Buzău pe anul 2015 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară: 
          Având în vedere: 
        - raportul viceprimarului cu atributii de primar al municipiului Buzău, înregistrat sub 
nr. 7716/2016, prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului general al 
municipiului Buzău pe anul 2015; 

- raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, auditul Compartimentului 
Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-
financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzau; 

- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 4.075 /2015 al  ministrul finanţelor publice pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheirea exerciţiului bugetar al anului 2015;  

- prevederile Ordinului nr. 82/2016 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor 
publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilitaţii instituţiilor  publice, Planul de conturi 
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor norme metodologice in domeniul contabilitaţii publice; 

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit.a), art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, 
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.– Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Buzău pe anul 
2015, cont de execuţie prevăzut în anexa nr. 1, având la partea de venituri totale suma de 
265.715.909 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 265.647.410 lei, cu un excedent 
de casă în sumă de 68.499 lei. 

Art.2.– Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2015, cont de execuţie prevăzut în 
anexa nr. 2.  

Art.3.– Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe  anul 2015, 
cont de execuţie prevăzut în anexa nr. 3.  

Art.4– Se aprobă bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2015, bilanţ prevăzut în 
anexa nr. 4. 

Art.5.– Se aprobă contul de rezultat patrimonial, cont prevăzut în anexa nr. 5.  
Art.6.– Se aprobă situaţiile fluxurilor de trezorerie şi fluxurilor la băncile comerciale, 

situaţii prevăzute în anexele nr. 6/1 şi nr. 6/2.  
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Art.7.– Se aprobă situaţia privind disponibilul din mijloace cu destinaţie specială, 
situaţie prevăzută în anexa nr. 7.  

Art.8.– Se aprobă situaţia privind plăţile restante – total, prevăzută în anexa nr. 8, 
situaţia plăţilor restante din bugetul local, prevăzută în anexa nr. 8/1, situaţia plăţilor 
restante ale institutiilor publice finantate din venituri proprii, prevăzută în anexa nr. 8/2 si 
situatia platilor restante ale activitatilor finantate din venituri proprii, prevazuta in anexa nr. 
8/3. 

Art.9.– Se aprobă situaţia modificărilor în structura activelor nete, prevăzută în 
anexa nr. 9.  

Art.10.– Se aprobă situaţia activelor fixe amortizabile, prevăzută în anexa nr. 
10/1.1- creşteri şi în anexa nr. 10/1.2- reduceri, precum şi situaţia activelor fixe 
neamortizabile, prevăzută în anexa nr. 10/2.1 – creşteri şi în anexa nr. 10/2.2 – reduceri.  

Art.11.– Se aprobă situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din 
administraţia locală, situaţie prevăzută în anexa nr. 11. 

Art. 12.– Se aprobă situaţia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-
parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN, situatie prevazuta in anexa nr. 12/1, precum 
si situatia platilor efectuate la titlu 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare”, situatie prevazuta in anexa nr.12/2. 

Art.13.– Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10/1.1, 10/1.2, 
10/2.1, 10/2.2, 11, 12/1 si 12/2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.14.– Viceprimarul cu atributii de primar al municipiului Buzău, prin intermediul 
Direcţiei Economice, Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Serviciului Financiar 
- Contabil, Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă şi 
Compartimentului Audit Public Intern, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
PRESEDINTELE SEDINTEI, 

consilier Daniel Lambru 
 
 
 

                                                     CONTRASEMNEAZA: 
                                                                                      SECRETARUL 
                                                                                MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                                                      Stefan Nedelcu 
 
 
Buzău, 28 aprilie 2016 
Nr. 69  
  

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 

din data de 28 aprilie  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 16 
voturi pentru, - abţineri şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 
21 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


