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HO T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local al  

municipiului Buzău pe anul 2017 
 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă  de 
îndată: 

Având în vedere: 
-raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

557/CLM/27.11.2017, prin care se propune rectificarea bugetului local al  
municipiului Buzău,   pe anul 2017; 

-  raportul Serviciului Buget Finanţe nr. 31.736/2017; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 83/2017 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2017; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău, nr. 

119.408/22.11.2017 si nr. 120.001/23.11.2017 cu privire la repartizarea pe 
an/trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
şi municipiului Bucureşti pentru anul 2017, alocate conform art. 23 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2017; 

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 1, 2 şi 4), 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 Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 
2017, conform anexei  nr. 1.  
             



 Art. 2. -Se aprobă rectificarea obiectivelor de investiţii şi a dotărilor 
independente pe anul 2017 cu finanţare din bugetul local, liste prevăzute în anexele 
nr. 3,  3/1, 3/7 si 3/9. 
          Art. 3.- Se aprobă rectificarea obiectivelor de investiţii finanţate din 
excedentul anilor precedenţi, conform anexei nr. 3A. 
          Art.  4. - Se aproba prgramul activităţilor privind Cultura, Recreerea şi Religia, 
potrivit anexei nr. 4B. 
          Art. 5. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzău să repartizeze 
influenţele prevăzute în anexa nr. 1 pe ordonatori terţiari de credite, şi să 
soluţioneze cu operativitate modificări în structura bugetelor instituţiilor finanţate din 
bugetul local pe anul 2017. 
 Art. 6 .- Anexele nr. 1, 3, 3A, 3/1,  3/7, 3/9 şi 4B fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
        Art. 7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe Publice 
Locale, Serviciului Buget Finanţe, Serviciului Financiar - Contabil, Serviciul Investiţii, 
Achiziţii Publice, precum şi ordonatorii terţiari de credite, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Fănică Bârlă 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                                                          Eduard Pistol 
 
 
 
 
 

Buzău,  29  noiembrie  2017 
Nr. 345 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
sedinţa din data de  29 noiembrie  2017, 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 21 voturi pentru, --- abţineri, şi --- voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la sedinţă. 
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PRIMAR 

Nr. 557/CLM/27.11.2017 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru rectificarea 

bugetului  local al municipiului Buzău pe anul 2017 
 

 
În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare,  pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile 
deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a 
unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.   

  Având în vedere prevederile   Ordonantei de urgenţă nr 83/2017 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2017  precum si adresele 
nr.119.408/22.11.2017 si nr. 120.001/23.11.2017 emise de  Administratia 
Judeteana a Finantelor Publice Buzău cu privire la repartizarea pe an/trimestre a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul  municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti pentru 
anul 2017,  este necesară rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2017. 

Se majoreaza bugetul local cu 6.800 mii lei atât la partea de venituri cât si la 
cheltuieli. 
          Pentru anul 2017, angajarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor anuale 
se va face în limita creditelor bugetare aprobate. 
      În conditiile în care, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative 
pot aproba rectificarea bugetelor  în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, vă adresăm 
rugămintea de a aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
DIRECTIA FINANTE PUBLICE LOCALE 
SERVICIUL BUGET, FINANTE 
Nr. 31.736/2017 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotarare privind rectificarea  bugetului local al 

municipiului Buzau pe anul 2017 
 

      
             Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, 
în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, potrivit 
art. 19 din  Legea finantelor publice locale nr. 273/2006. 
              În conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1) lit. b,   din Ordonanta de Urgenta nr. 
83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 
905 din 17 noiembrie 2017, precum si cu adresele nr.119.408/22.11.2017 si nr. 
120.001/23.11.2017 emise de  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Buzău, au fost 
modificate  sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
bugetului local al municipiului Buzău, după cum urmează: 

-  majorare cu suma  6.429 mii lei pentru salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale 
in bani stabilite prin lege precum si contributiile aferente acestora; 

-  majorare cu suma de 733  mii lei pentru hotarari  judecatoresti aferente salariilor din 
invatamantul preuniversitar de stat; 

- diminuare cu suma de 362 mii lei aferente drepturilor asistentilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav sai indemnizatii. 

 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municpiului 
Buzau nr. 51/28.03.2017 si ulterior rectificat prin Hotararea nr. 212/27.07.2017 privind rectificarea 
bugetului municipiului Buzau precum si a institutiilor publice deînvăţământ preuniversitar, 
Hotărârea nr. 233/24.08.2017 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău şi a institutiilor de 
asistenţa socială, în vederea preluării executiei bugetare în sistemul naţional de raportare a 
situaţiilor financiare ,  Hotărârea nr. 255/05.09.2017 privind rectificarea bugetului municipiului 
Buzau pe anul 2017 precum şi pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului 
Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău” pe anul 2017,  
Hotararea nr. 262/29.09.2017 privind rectificarea bugetului local al  municipiului Buzau,  Hotararea 
nr. 298/12.10.2017 privind rectificarea bugetului local al  municipiului Buzau precum si   Hotararea 
nr.320 /16.10.2017 pentru aprobarea Contului de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea şi 
rectificarea bugetului municipiului  pe anul 2017. 
             În contextul celor de mai sus vă rugăm să aprobaţi proiectul de hotărâre, în forma 
prezentată. 
  

 

 

Sef serviciu buget, finanţe 
Amalia Gâlcă 

 
 
 
 
 
 
AG/27.11.2017 


