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                                             ANUNŢ PUBLIC 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, 

aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău din 28 martie 2017 am iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter 

normativ pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2017.  

       Proiectul bugetului local al municipiului Buzǎu pe anul 2017 este elaborat 

în contextul Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 publicatǎ în Monitorul 

Oficial nr. 127 din 17 februarie 2017, pe cele două secţiuni - functionare şi 

dezvoltare. 

         Veniturile prognozate sunt în concordanţǎ cu veniturile încasate în anul 

2016, precum şi cu sumele rapartizate de Administraţia Judeţeanǎ a Finanţelor 

Publice Buzǎu. 

 La SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, situaţia se prezintă după cum urmează: 

                                                                                               -mii lei- 

Denumire Realizat 

2016 

Program 

2017 

Cote defalcate din impozitul pe venit 91.225 109.460 

Sume defalcate din TVA 135.534 121.006 

Subventii din bugetul de stat pentru 

sanatate  

4.685 5.219 

Venituri proprii curente 66.526 53.165 

TOTAL 297.970 288.850 

 



     Cheltuielile de funcţionare  sunt fundamentate, dimensionate şi repartizate 

pe destinaţii, instituţii, programe, proiecte şi obiective şi se efectueazǎ în 

concordanţǎ cu atribuţiile care revin autoritǎţii administraţiei publice locale, cu 

prioritǎţile stabilite de aceasta, în vederea funcţionǎrii şi în interesul colectivitǎţii 

locale. Este necesar a sublinia conjunctura macroeconomica de raţionalizare a 

cheltuielilor publice. Cheltuielile curente pentru anul 2017 sunt dimensionate la 

suma  de 256.343 mii lei, iar diferenta se transfera sub formǎ de varsaminte 

pentru SECTIUNEA DE DEZVOLTARE. La acestea se adaugǎ excedentul 

bugetar al anilor precedenţi în sumǎ de 12.590 mii lei şi se utilizeazǎ pentru 

cheltuieli de dezvoltare. 

       Pentru anul in curs propunem un amplu program de investitii, finantate din 

resursele proprii în valoare de 45.287 mii lei,  prezentate în bugetul sectiunii de 

dezvoltare precum şi listele detaliate ale lucrărilor şi obiectivelor. 

 

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de buget pe 

anul 2017 la avizierul principal al Primăriei municipiului Buzău şi pe site-ul 

autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de buget pe anul 

2017 susmenţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, camera 

6, până cel târziu 20 martie 2017 inclusiv, la responsabilul pentru relaţia cu 

societatea civilă, doamna Jipa Petronela. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Constantin Toma 
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