
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind rectificarea bugetului municipiului Buzău şi al instituţiilor de asistenţă socială, 
 pe anul 2017, în vederea preluării execuţiei bugetare în sistemul naţional de raportare a 

situaţiilor financiare 

 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 
            - raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 397/CLM/08.08.2017, prin 
care se propune  rectificarea bugetul municipiului Buzău şi al instituţiilor de asistenţă socială, pe 
anul 2017,  în vederea preluării execuţiei bugetare în sistemul naţional de raportare  a situaţiilor 
financiare; 
 - raportul nr. 20.584/2017 al Serviciului Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Buzău; 
 - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău;  
           - Ordonanţa de Urgenţă nr. 88/ 2013 (actualizată) privind adoptarea unor măsuri fiscal-
bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
         -  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.026/2017 privind modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente 
unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 
Forexebug; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
  În 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 Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local –cod sursa A- al municipiului Buzău pe anul 
2017, dupa cum urmează: 
 
 



                                                                                                                  -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator cod Program  
2017 

Influente Program 
rectificat 

 (a) (b) (1) (2) (3)=(1) + (2) 

I TOTAL VENITURI, din care: 21A 304.141,00 +186,00 304.327,00 

1. Contributia persoanelor asistate 33.12 303,00 +174,00 477,00 

2. Alte venituri din prestari servicii 33.50 310,00 +12,00 322,00 

3. Alte venituri 36.50    

      

II TOTAL CHELTUIELI, din care: 24A 316.731,00 +186,00 316.917,00 

1. Cap. Asistenta sociala, din care: 68.02 29.488,00 +186,00 29.674,00 

1.1 Cheltuieli de personal 10 13.824,00 +969,00 14.793,00 

1.2 Cheltuieli cu bunuri si servicii 20 4.252,00 +658,00 4.910,00 

1.3 Transferuri pentru institutii publice 51 1.441,00 -1.441,00 - 

 
  Art. 2.- Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor şi instituţiilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul local- cod sursa G- pe anul 2017, după cum urmează : 
 
                                                                                                                    - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator cod Program  
2017 

Influente Program 
rectificat 

 (a) (b) (1) (2) (3)=(1) + (2) 

I TOTAL VENITURI, din care: 21G 10.820,92 -1.627,00 9.193,92 

1. Contributia persoanelor asistate 33.13 156,00 -,00 156,00 

2. Alte venituri din prestari servicii 33.50 602,00 -186,00 416,00 

3. Subventii pentru institutii publice 43.09 2.626,00 -1.441,00 1.185,00 

      

II TOTAL CHELTUIELI, din care: 24G 10.820,92 -1.627,00 9.193,92 

1. Cap. Asistenta sociala, din care: 68.02 1.627,00 -1.627,00 - 

1.1 Cheltuieli de personal 10 969,00 -969,00 - 

1.2 Cheltuieli cu bunuri si servicii 20 658,00 -658,00 - 

      

 
Art.3. - Se rectifică bugetul Complexului de Servicii  pentru Persoane Vârstnice 

“Alexandru Marghiloman”  conform execuţiei bugetare încheiate, pentru preluarea în sistemul 
national de raportare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, după cum urmează:  
            
                                                                                                                      -mii lei -                                                       

Nr. 

crt. 

Denumire indicator Cod 

indicator 

Program 

2017 

Influente Program 

actualizat 

 VENITURI,  TOTAL, din care: 21G 1.124 -1.124 - 

1. -contributia de intretinere  33.10.13 144 -144 - 

2. -venituri din contracte cu CJAS  Bz. 33.10.21 30 -30 - 

3. -subventii pt. institutii publice 43.10.09 950 -950 - 

 CHELTUIELI, TOTAL, din care: 68.10.04 1.124 -1.124 - 

1. -cheltuieli de personal 68.10.04.10 670 -670 - 

2. -bunuri si servicii 68.10.04.20 454 -454 - 



 
Art. 4. - Se rectifică bugetul Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane 

Adulte fără Adăpost conform execuţiei bugetare încheiate, pentru preluarea în sistemul national 
de raportare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, după cum urmează:  
                                                                                                                     - mii lei - 

Nr. 

crt. 

Denumire indicator Cod 

indicator 

Program 

2017 

Influente Program 

actualizat 

 VENITURI,  TOTAL, din care: 21G 503 -503 - 

1. -contributia  persoanelor asistate 33.10.13 12 -12 - 

2. -subventii pentru institutii publice 43.10.09 491 -491 - 

 CHELTUIELI, TOTAL, din care: 68.10.12 503 -503 - 

1. -cheltuieli de personal 68.12.10 299 -299 - 

2. -bunuri si servicii 68.12.20 204 -204 - 

 
Art. 5. - Se rectifică bugetul Cantinei de Ajutor Social conform execuţiei bugetare 

încheiate , pentru preluarea în sistemul national de raportare din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială, după cum urmează:  

 
                                                                                                                                  - mii lei - 

Nr. 

crt. 

Denumire indicator Cod 

indicator 

Program 

2017 

Influente Program 

actualizat 

 CHELTUIELI, TOTAL, din care: 24A68. 739 -739 - 

1. -cheltuieli de personal 68.02.15.10 209 -209 - 

2. -bunuri si servicii 68.02.15.20 516 -516 - 

3. -cheltuieli de capital 68.02.15.70 14 -14 - 

 
Art. 6. - Se rectifică bugetul Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie 

Specială, conform execuţiei bugetare încheiate, pentru preluarea în sistemul national de 
raportare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, după cum urmează:  

 
                                                                                                                       - mii lei - 

Nr. 

crt. 

Denumire indicator Cod 

indicator 

Program 

2017 

Influente Program 

actualizat 

 CHELTUIELI, TOTAL, din care: 68.02.05 199 -199 - 

1. -cheltuieli de personal 68.02.05.10 181 -181 - 

2. -bunuri si servicii 68.02.05.20 18 -18 - 

 
 
Art.7. – Se rectifică bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2017 cu sumele 

rezultate conform execuţiei bugetare încheiate, în urma reorganizării Complexului de Servicii  
pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a  Centrului de Urgenţă de Zi şi de 
Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor Social, şi a Centrului pentru 
Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială, în vederea  preluării în sistemul national de 
raportare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău,  după cum urmează:  

 
 



                                                                                                                
                                                                                                                               - mii lei - 

Nr 

crt 

Denumire indicator Cod 

indicator 

Program 

2017 

Influenţe Program 

actualizat 

 CHELTUIELI, TOTAL, din care: 24A 24.916 +2.565 27.481 

 Cap.  ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care: 68.02 24.856 +2.565 27.421 

1. -cheltuieli de personal 68.02.10 11.664 +1.359 13.023 

2. -bunuri si servicii 68.02.20 3.513 +1.192 4.705 

5. -cheltuieli de capital 68.02.70 17 +14 31 

 
 
        Art. 8.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finante Publice, Serviciului 
Buget  Finanţe,  precum şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                                                                    Roxelana Radu 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                               

                                                                 
Buzău, 24 august  2017 
Nr. 233 
 
 
  
 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului  Buzău în sedinţa din 
data de  24  august  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 19 voturi 
pentru, --- abţineri, şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 19 
consilieri prezenţi la şedinţă. 


