
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 
 

HO T Ă R Â R E 
pentru aprobarea bugetelor  instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din bugetul  
municipiului Buzău pe anul 2018 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară: 
Având în vedere: 
- raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 47/CLM /07.02.2018, prin care 

se propune aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate  integral sau parţial din bugetul 
municipiului Buzău pe anul 2018; 

- raportul Serviciului Buget Finanţe nr. 3.726/2018; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local 

al Municipiului Buzău; 
-  prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018  nr. 2 /2018; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Legii asistentei sociale, nr.292/2011; 
- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap; 
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă  nr. 48/2016 privind modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul culturii; 
- prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

public; 
- prevederile Ordonanţei nr. 9/23.01.1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de 
stat sau de la bugetele locale; 
 - 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 Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al 
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private 
de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi 
persoanelor vârstnice; 
 - 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 și completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;  



   
În 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 bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău, pe anul 2018, după cum urmează: 

 1.- Scoala Postliceala Sanitara, conform anexei nr. 1. 
 2.- Centrul Cultural “Alexandru Marghloman”, conform anexei nr.  2; 
 3.- Club Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzau”, conform anexei nr.3;  
 4.- Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, conform anexelor nr. 4 şi 4A; 
 5.- Colegiul Naţional "B.P.Haşdeu", conform anexelor nr. 5, şi 5a ; 
 6.- Colegiul Naţional "Mihai Eminescu, conform anexelor nr.6 şi 6a; 
 7.- Colegiul Agricol “dr. Constantin Angelescu”, conform anexelor nr.7 si 7 a ; 
 8.- Colegiul Economic, conform anexelor nr.8 şi  8 a; 

  9.- Colegiul Tehnic, conform anexelor  nr.9 si 9 a ; 
 10.- Liceul Pedagogic "Spiru Haret", conform anexelor nr.10 si10a ; 
 11.- Liceul Teoretic "Alexandru Marghiloman", conform anexelor nr.11 şi 11a; 
 12.- Seminarul Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul", conform anexelor nr.12 şi 12a; 

13.- Liceul Tehnologic " Henri Coandă ", conform anexelor nr.13 şi 13 a ; 
14.- Liceul de Arte "Margareta Sterian", conform anexelor nr. 14 şi 14 a ; 
15. -Liceul cu Program Sportiv " Iolanda Balaş Söter ", conform anexelor nr.15 si 15a; 
16.- Liceul Tehnologic Meserii şi Servicii, conform anexelor nr.16 şi 16 a; 
17.- Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil", conform anexelor nr.17 şi i 17 a ;   
18. -Liceul Tehnologic "Costin Neniţescu", conform anexelor nr.18 şi 18a ; 
19.- Liceul Tehnologic "Dimitrie Filipescu", conform anexelor nr.19 şi 19 a; 
20.-Scoala Gimnazială"Capitan Av. Mircea T. Bădulescu",conform anexelor nr.20 şi 20a ; 
21.- Scoala Gimnazială "Nicolae Titulescu", conform anexei nr.21; 
22.- Scoala Gimnazială "Episcop Dionisie Romano", conform anexelor nr.22  şi 22 a; 
23.- Scoala Gimnazială "General Grigore Baştan", conform anexelor nr.23 şi 23 a; 
24.- Scoala Gimnazială nr. 7, conform anexelor nr. 24 şi 24 a ; 
25.- Scoala Gimnazială "Nicu Constantinescu", conform anexelor nr. 25 şi 25 a; 
26.- Scoala Gimnazială "P.H. Zangopol", conform anexei nr. 26; 
27.- Scoala Gimnazială nr. 11,  conform anexelor nr. 27 şi 27 a ; 
28.- Scoala Gimnazială " Sfântul Apostol Andrei", conform anexelor nr. 28 şi 28 a ; 
29.- Scoala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu", conform anexelor nr. 29 şi 29 a ; 
30.- Scoala Gimnazială "George Emil Palade",  conform anexelor nr. 30 şi 30 a ; 
31.- Scoala Gimnazială "Ion Creangă",  conform anexelor nr. 31 şi 31 a ; 

           32.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1, conform anexelor nr. 32 şi 32 a; 
           33.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3, conform anexelor nr. 33 şi 33 a ; 
           34.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4, conform anexelor nr. 34 şi 34 a ; 
           35.-Grădiniţa cu Program Prelungit"Bobocei din Micro III.",conform anexelor nr.35 şi 35a; 

36.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6, conform anexelor nr. 36 şi 36 a ; 
37.- Grădiniţa cu Program Prelungit "Cei Sapte Pitici", conform anexelor nr. 37 şi 37 a;  
38.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9, conform anexelor nr. 38 şi 38 a ; 
39.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10, conform anexelor nr. 39 şi 39 a; 
40.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8, conform anexelor nr. 40 şi 40 a ; 
41.- Grădiniţa cu Program Normal nr. 18, conform anexei nr. 41; 



 
 
Art.2.– Se aprobă programul evenimentelor culturale pe anul 2018 desfăşurate de  

Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman”,  prevăzut în anexa nr.  2a. 
Art.3.– Se aprobă  programul activitatilor sportive  pe anul 2018  desfăşurate de   Club 

Sportiv  “Sport Club Municipal Gloria Buzau”, conform anexelor 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3 f şi 3g; 
Art.4.– Se aprobă  listele obiectivelor de investiţii  si a dotărilor independente pe anul 

2018,  conform  anexelor  nr . 5/1,7/1, 12/1, 15/1, 17/1,18/1,19/1, 20/1, 22/1, 24/1, 28/1, 32/1, 
34/1, 35/1,36/1, 39/1, 40/1, 2a/1, 7a/1, 10a/1, 15a/1; 

Art.5.– Execuţia de casă a bugetelor aprobate prin prezenta hotărâre se face potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare,  de către instituţiile instituţiilor publice finanţate din bugetul local şi  
din bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, ale  municipiului Buzău,  pe anul 
2018 ,  în calitatea acestora de ordonatori terţiari de credite; 

Art.6.–  Anexele nr.1, 2, 2a, 2a/1, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g,  4 , 4A, 5, 5a,5/1, 6, 6a, 7, 
7a,7/1, 7a/1, 8, 8a, 9, 9a , 10, 10a, 10a/1, 11, 11a, 12, 12a,12/1, 13, 13a, 14, 14a, 15, 15a, 
15/1,15a/1, 16, 16a, 17, 17a,17/1, 18, 18a,18/1, 19, 19a, 19/1,20, 20a, 20/1, 21, 22, 
22a,22/1,23, 23a, 24, 24a,24/1, 25, 25a, 26, 27, 27a, 28, 28a, 28/1, 29, 29a, 30, 30a, 31, 31a, 
32, 32a,32/1, 33, 33a, 34, 34a,34/1, 35, 35a,35/1, 36, 36a,36/1, 37, 37a, 38, 38a, 39, 39a, 
39/1,40, 40a,40/1 si 41,    fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei FinanŢe Publice Locale, 
Serviciului Buget Finanţe, Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, Serviciului Financiar- Contabil , 
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. 29 
 
 

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 17 voturi 

pentru, 3 abţineri, şi -- 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. 
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MUNICIPIUL BUZĂU 
-PRIMAR- 

Nr. 47/CLM/07.02.2018 
 
 
 
 

 
R A P O R T 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor  instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din bugetul  

municipiului Buzău pe anul 2018 
 
 

 
 În baza bugetului municipiului Buzău pe anul 2018 propun aprobarea bugetelor 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Instituţiile care formează obiectul prezentului proiect de hotărâre sunt instituţii cu 
personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău, finanţate din 
bugetul local, precum şi cele care beneficiază de alocaţii bugetare din secţiunea “Cheltuieli 
social-culturale” ale bugetului local pe anul 2018.  

Instituţiile publice de interes local, finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului 
Buzău, sunt următoarele: 

 
1. Direcţia de Asistenţă Socială, cu  finanţare de la bugetul local; 

      2. Centrul Cultural « Alexandru Marghiloman »,  cu finantare din subvenţii de   la  
bugetul   local şi  din venituri proprii; 

      3. Club Sportiv  «Sport Club Municipal Gloria Buzău», cu finantare din subvenţiI de la 
bugetul local şi  din venituri proprii; 

4. Şcoala Postliceală Sanitară, cu finantare din venituri proprii. 
 

Asistenţa socială constituie o prioritate a politicii naţionale exprimată prin îmbunătăţirea 
standardului de viaţă pentru persoanele vârstnice,  în funcţie de necesităţile reale ale celor mai 
sărace segmente sociale precum şi reformarea sistemului de protecţie a copilului. În  vederea  
atingerii obiectivelor enunţate, din bugetul municipiului Buzău pe anul 2018 au fost alocate 
sume importante.  

În anul 2018, asistenţa socială în sumă de 33.925 mii, este finanţată din veniturile proprii 
ale bugetului local, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, şi din donaţii şi 
sponsorizări. Pentru anul 2018 au fost  alocate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
a Judeţului Buzău, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată in valoare de 18.051 mii lei, 
astfel : 

 - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi indemnizaţii   
lunare - 17.509 mii lei; 

- finanţarea cheltuielilor creşelor – 328 mii lei; 
- finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,cărbuni - 119 mii lei; 



           - cămine pentru persoane vârstnice – 95,00 mii lei. 
Capitolul “Asigurări şi Asistenţă Socială” are subcapitole şi paragrafe care delimitează 

destinaţia fondurilor, după cum urmează: 
              - Asistenţă socială în caz de invaliditate; 
            - Asistenţă socială pentru familie şi copii; 
              - Ajutoare pentru locuinţe; 
             - Creşe; 
              - Prevenirea excluderii sociale; 
             - Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale. 

Alocarea fondurilor destinate susţinerii funcţionării serviciilor sociale se realizează în 
baza costurilor standard pentru serviiciile sociale administrate, contractate sau subvenţionate, 
precum şi în baza estimării costurilor necesare. 

Centrul Cultural « Alexandru Marghiloman », instituţie publică, cu autonomie funcţională, 
aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău, are ca obiect de activitate 
organizarea şi coordonarea activităţilor cultural-artistice şi ştiinţifice desfăşurate la nivelul 
municipiului Buzău. 

Pentru anul 2018, Centrul Cultural « Alexandru Marghiloman » estimează realizarea de 
venituri proprii în valoare de 20 mii lei. Pentru organizarea şi desfăşurarea programelor 
prezentate în anexa nr. 2a, prevăzută în proiectul de hotărâre, se propune alocarea sumei de 
2.931 mii lei, sub formă de transferuri din bugetul  local. 

În vederea promovării activitatii sportive în rândul tinerilor,  Clubul  Sportiv “Sport Club 
Municipal Gloria Buzău” , deţine  următoarele discipline sportive: “sportul pentru toţi” fotbal, 
rugby, handbal, atletism, şah, modelism, baschet, volei, judo, tenis de masă, karate, lupte, box, 
motociclism, ciclism, fotbal în sală, tenis, gimnastică. 

În anul 2018, Clubul  Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău” estimează realizarea 
de venituri proprii în valoare de 60 mii lei. Pentru desfăşurarea programelor şi activităţilor 
sportive, propunem  alocarea  7.634 mii lei, sub formă de transferuri din bugetul  local.  

În conformitate cu prevederile art. 44 din  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare,  învăţământul postliceal se organizează pentru calificări 
profesionale înscrise în Registrul naţional al calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Şcolarizarea poate să fie finanţată şi de către solicitanţi, persoane fizice sau juridice, prin 
contract încheiat cu unitatea de învăţământ care asigură şcolarizarea.  

În acest sens, Şcoala Postliceală Sanitară estimează realizarea de venituri proprii în 
valoare de 862  mii lei, din taxe şi alte venituri din învăţământ. Sumele incasate vor fi utilizate 
pentru cheltuieli de personal precum şi pentru bunuri şi servicii. 
 Faţă de cele prezentate vă supun spre dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
bugetelor instituţiilor  finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2018, 
cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 

 
 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Serviciul Buget, Finante Publice 

Nr. 3.726/2018 
                                                                      
                                            

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din bugetul  
municipiului Buzău pe anul 2018 

 
 Potrivit prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale,  bugetele instituţiilor 
finanţate integral sau parţial din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale se aprobă de 
consiliul local, în şedinţă publică. 

Instituţiile care formează obiectul prezentului proiect de hotărâre sunt instituţii cu 
personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău, finanţate din 
bugetul local, precum şi cele care beneficiază de alocaţii bugetare din secţiunea “Cheltuieli 
social-culturale” ale bugetului local pe anul 2018.  

Instituţiile publice de interes local, finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului 
Buzău, sunt următoarele: 

1. Direcţia de Asistenţă Socială, cu  finanţare de la bugetul local; 
2. Centrul Cultural « Alexandru Marghiloman »,  cu finanţare din subvenţii de la    

bugetul   local şi din venituri proprii; 
     3. Club Sportiv  «Sport Club Municipal Gloria Buzaă», cu finantare din subvenţi de la 

bugetul local şi  din venituri proprii; 
     4. Şcoala Postliceală Sanitară, cu finantare din venituri proprii. 
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 şi prin 

Adesele nr. 1338/2018 şi 1656/2018 ale  şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, 
au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în sumă de 38.502 mii lei, precum şi sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor,  
pentru susţinerea sistemului de asistenţă socială,  în sumă de 18.375 mii lei.  

Potrivit art. 5 alin. (6) din Legea nr. 2/2018  – legea bugetului de stat pe anul 2018, 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivel de judet, comune, oraşe, municipii,  
autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora. 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare,  învăţământul postliceal se organizează pentru calificări 
profesionale înscrise în Registrul naţional al calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Şcolarizarea poate să fie finanţată şi de către solicitanţi, persoane fizice sau juridice, prin 
contract încheiat cu unitatea de învăţământ care asigură şcolarizarea.  

În acest sens, Şcoala Postliceală Sanitară estimează realizarea de venituri proprii în 
valoare de 862  mii lei, din taxe şi alte venituri din învăţământ. Sumele incasate vor fi utilizate 
pentru cheltuieli de personal precum si pentru bunuri si servicii . 
 
 La capitolul « CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE »  îşi desfăşoară activitatea două 
instituţii : 

1. Centrul Cultural «  Alexandru Marghiloman » 
2. Clubul  Sportiv «  Sport Club Municipal Gloria Buzău» 



            Centrul Cultural «  Alexandru Marghiloman » este o instituţie publică cu autonomie 
funcţională, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi are ca obiect de 
activitate organizarea şi coordonarea activităţilor cultural- ştiinţifice si artistice de la nivelul 
municipiului. În anexele nr. 2 si 2a la proiectul de hotărâre sunt prezentate bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Centrului Cultural precum şi  programul evenimentelor culturale  ce se vor desfaşura 
în anul 2018. Pentru anul 2018, Centrul Cultural estimează să realizeze venituri proprii in 
valoare de 20 mii lei. În vederea organizării şi susţinerii manifestărilor artistice se vor aloca 
sume prin transfer din bugetul local.  

Clubul Sportiv «Sport Club Municipal Gloria Buzău» este o structură sportivă cu 
personalitate juridică de drept public, instituţie publică cu autonomie funcţională, aflată în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi are ca obiect de activitate promovarea 
sportului în rândul tinerilor precum şi organizarea de competiţii sportive. 

În anul 2018,  Clubul  Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău” estimează realizarea 
de venituri proprii în valoare de 60 mii lei.  Pentru desfăşurarea  programelor si activităţilor 
sportive, propunem  alocarea  7.634 mii lei, sub formă de transferuri din bugetul  local.  

Domeniul ASIGURĂRILOR ŞI ASISTENŢEI SOCIALE constituie o prioritate a politicii 
naţionale exprimată prin îmbunătăţirea standardului de viată pentru persoanele vârstnice,  în 
funcţie de necesităţile reale ale celor mai sărace segmente sociale precum şi reformarea 
sistemului de protecţie a copilului. În vederea atingerii obiectivelor enunţate, din bugetul 
municipiului Buzău pe anul 2018 sunt alocate sume importante. Capitolul  “Asigurări şi Asistenţă 
Socială” are subcapitole şi paragrafe care delimitează destinaţia fondurilor, după cum urmează : 
    - Asistenţă socială în caz de invaliditate; 
    - Ajutoare pentru locuinţe; 
   - Creşe; 
    - Prevenirea excluderii sociale; 
   - Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale. 

În anul 2018, asistenţa socială în sumă de 33.925 mii, este finanţată din veniturile proprii 
ale bugetului local, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, si din donaţii şi 
sponsorizări. Pentru anul 2018 au fost  alocate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
a Judeţului Buzău, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată in valoare de 18.051 mii lei, 
astfel : 

 - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizaţii   
lunare - 17.509 mii lei ; 

- finanţarea cheltuielilor creşelor – 328 mii lei ; 
- finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,cărbuni-119 mii lei ; 

           - camine pentru persoane vârstnice – 95,00 mii lei. 
Cheltuielile instituţiilor de asistenţă socială sunt următoarele: 

- cheltuieli de personal; 

- bunuri şi servicii; 

- asistenţă socială; 

- alte cheltuieli pentru asociaţii şi fundaţii; 

- active nefinanciare. 
În contextul celor prezentate, vă rugăm să aprobaţi bugetele instituţiilor finanţate integral 

sau parţial din bugetul local al municipiului Buzău, conform anexelor prezentate la proiectul de 
hotărâre. 

 
 Şef serviciu, 
Amalia Gâlcă 

 
AG/06.02.2018 


