ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetului
municipiului Buzău pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având in vedere:
- raportul primarului municipiului Buzău, inregistrat sub nr. 53/CLM/08.02.2018, prin care
se propune aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018;
- raportul Serviciului Buget, Finante Publice nr. 1338 /12.01.2018;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local
al Municipiului Buzău;
- adresa Asociației Municipiilor din România nr. 4392/2018;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 , nr. 2 /2018;
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
- prevederile Legii asistentei sociale, nr.292/2011;
- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice.
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 30/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per
elev/preşcolar si stabilirea finanţării de bază a unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat,
care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza
costului standard per elev/preşcolar;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 92 din 6 decembrie 2017, privind aprobarea
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de
vacanţă;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
-prevederile art. 5 al Ordinului nr. 1.661 bis/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma
donaţiilor si sponzorizărilor de către instituţii publice;
- adresele nr. 1656/09.01.2018 , 2761/10.01.2018 si 18.114/06.02.2018 emise de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău;
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

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 si
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Prezenta hotărâre prevede si autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile pe
capitole si subcapitole iar cheltuielile pe părţi, destinaţii, capitole, subcapitole, paragrafe,
respectiv titluri, articole şi alineate.
Art. 2. - Pentru anul 2018 veniturile bugetului local al municipiului Buzău se stabilesc la
suma de 219.135 mii lei iar cheltuielile la suma de 228.750 mii lei cu un deficit de 9.615 mii
lei, şi sunt prezentate pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în anexa nr. 1.
Art. 3. -Veniturile şi cheltuielile bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2018,
detaliate pe , capitole , subcapitole, şi paragrafe sunt prezentate în anexa nr. 1.
Art. 4. – Cheltuielile bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2018, detaliate pe ,
capitole, titluri, articole si alineate sunt prevǎzute în anexa nr. 2.
Art. 5. - Se aprobă bugetul secţiunii de funcţionare în valoare de 188.850 mii lei,
conform anexei nr. 2A.
Art. 6. - Se aprobă bugetul secţiunii de dezvoltare în valoare de 30.285 mii lei, conform
anexei nr. 2B.
Art. 7. - Se aprobă rectificarea listelor obiectivelor de investiţii şi dotărilor independente pe
anul 2018 cu finanţare din bugetul local, liste prevăzute în anexele nr. 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/3a, 3/4,
3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3A şi 3/B.
Art.8. - Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din execuţia bugetară a anilor
precedenţi în valoare de 9.615 mii lei, ca sursă de finanţare a unor cheltuieli ale secţiunii de
dezvoltare, prezentate în anexa nr. 3A.
Art.9. - Se aprobă cheltuielile pentru finanţarea din bugetul local pe anul 2018 a acţiunilor
privind capitolul " Cultură, recreere si religie", conform listelor prevăzute in anexele nr. 4A şi 4B.
Art. 10. - Se aprobǎ continuarea proiectului “Centru de sprijin educaţional şi consiliere
şcolarǎ” din cadrului programului nr. 138/2003 PHARE “Dezvoltarea societatii civile 2000” şi
alocarea sumei de 52 mii lei,pentru desfǎşurarea pregǎtirii suplimentare cu elevii cu risc de
abandon, program de după-amiază în Centru de zi, cu doua grupe de elevi din clasele I-IV, la
Scoala Gimnazialǎ “Mihail Kogalniceanu”, de la capitolul- 65.“Învǎţǎmânt”, subcapitolul65.03.02 “Învǎţǎmânt primar”, titlul- 59.30 “Programe şi proiecte privind prevenirea şi
combaterea discriminării”.
Art. 11.- Se aprobǎ alocarea sumei de 42 mii lei la Clubul Sportiv Şcolar Buzǎu pentru
reparaţii căi de acces la sala de sport, schimbarea suprafeţei de joc cu parchet specific, reparat
aeroterme la sala de jocuri, cu finantare de la capitolul -65 “Învǎţǎmânt”, subcapitolul -50 “ Alte
cheltuieli în domeniul învǎţǎmântului”, titlul -51.01 “Transferuri cǎtre instituţii publice”.
Art. 12.- Se aprobǎ alocarea sumei de 20 mii lei la Palatul Copiilor Buzǎu pentru
achiziţionarea unui sistem de sonorizare (boxe, mixer, microfoane), de la capitolul-65
“Învǎţǎmânt”, subcapitolul -50 “ Alte cheltuieli în domeniul învǎţǎmântului”, titlul -51.01
“Transferuri cǎtre instituţii publice”;
Art.13.- Se aprobă cheltuielile pentru finanţarea prin bugetul local pe anul 2018 a
actiunilor Programului-pilot de acordarea suportului alimentar pentru elevii Liceului cu Program
Sportiv “Iolanda Balaş Şoter”, în valoare de 526 mii lei.
Art.14. – Se aprobǎ plata cotizaţiei datorate de municipiul Buzǎu pe anul 2018, aprobată
prin Hotărârea Adunării Generale nr. 43/26.01.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarǎ

“Buzau 2008”, în sumǎ de 560 mii lei, de la Capitolul -80 “Actiuni economice”, subcapitolul-10
“Programe de dezvoltare regionalǎ”, titlul -59.11”Asociatii si fundatii”;
Art.15 .- Se aprobă numarul maxim de personal finanţat din bugetul local pe anul 2018,
numar prevazut in anexa nr. 5.
Art.16.- Se aprobă bugetul instituţiilor si activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subvenţii, in valoare de 18.283,34 mii lei conform anexei nr. 6.
Art. 17. Se aprobă bugetul sectiunii de functionare al instituţiilor şi activităţilor finanţate
din venituri proprii şi subventii din bugetul local, în valoare de 18.223,64 mii lei, conform anexei
nr. 6A.
Art. 18. Se aprobă bugetul secţiunii de dezvoltare al instituţiilor şi activităţilor finanţate din
venituri proprii si subventii din bugetul local, în valoare de 59,70 mii lei, conform anexei nr. 6B.
Art.19. - Se aprobă lista obiectivelor de investiţii finanţate din veniturile proprii sau venituri
proprii şi subvenţii din bugetul local, ale instituţiilor de învǎţǎmânt, si cultura în valoare de 59,70
mii lei conform anexei nr. 6/1.
Art. 20. - Se aprobă plata cotizației datorate de municipiul Buzău în conformitate cu
Hotărârea nr. 219/2017 a Asociațiilor Municipiilor din România.
Art. 20. - Anexele nr. 1, 2, 2A, 2B, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4a, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10,
3A, 3B, 4A, 4B, 5, 6, 6A, 6B si 6/1, 6/2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 21. – Se împuterniceşte primarul municipiului Buzău să repartizeze sumele aprobate
prin prezenta hotărâre.
Art. 22. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului
Buget, Evidenta venituri si cheltuieli, Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu
Finanţare Externă, Serviciului Financiar - Contabil, Serviciului Resurse Umane, Prognoză,
Organizare, Cooperare Interinstitutionala, precum şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Mihai Alexandru

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 15 februarie 2018
Nr. 28
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din
data de 15 februarie 2018, 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 13 voturi
pentru, 3 abţineri, şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri
prezenţi la sedinţă.
Domnul consilier Vlad George Aurelian nu participă la vot.

