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R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară  

pe trimestrul al II-lea 2018 

 

 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivitLegii nr. 2/2018 a bugetului 

de stat pe anul 2018, precum si prin  Hotărârea  Consiliului Local nr. 28 din 15 

februarie 2018. 

 Pentru anul 2018, veniturile bugetului local au fost aprobate initial  la 

valoarea de 219.135 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 228.750 mii lei, cu un 

deficit de  9.615  mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat  

pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.  Bugetul municipiului Buzau 

a fost  majorat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 127 din 18 mai  

2018 la valoarea de 219.609 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 229.224 mii lei, 

cu acelasi  deficit de  9.615  mii lei.  

 Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru 

trimestrul expirat ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în 

şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia 

bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile 

în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel 

încât la sfârşitul anului  să nu înregistreze plăţi restante. 

          La finele trimestrului al II lea 2018, municipiul Buzău nu a înregistrat plăţi 

restante. 

 Structura detaliata a execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului 

Buzău, pe cele doua secţiuni- de funcţionare si dezvoltare, este prezentată în 

anexa nr. 1 si anexa nr. 2. 

 Veniturile totale încasate la bugetul local la data de 30.06.2018 sunt în 

suma de  131.151 mii lei  si reprezentă un procent de 59,72% , faţă de prevederile 

bugetare  ale anului 2018.  

 Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local determinat ca 

raport intre veniturile proprii încasate la aceasta dată şi veniturile proprii 



programate pentru anul 2018,  este de 72,35%, din care la secţiunea de 

functionare  67,86% iar la sectiunea de dezvoltare de 4,49%. 

 La partea de cheltuieli municipiul Buzău a înregistrat plăţi in sumă totală de 

86.128 mii lei, aceasta reprezentând un procent de 37,57% fata de prevederile 

anului 2018. 

 Ponderea secţiunii de funcţionare determinată ca raport între plăţile sectiunii 

de functionare si totalul plătilor aferente bugetului local,  este de 97,91%. 

 Ponderea sectiunii de dezvoltare determinată ca raport intre plăţile secţiunii 

de dezvoltare si totalul plăţilor aferente bugetului local,  este de 2,08%. 

 Excedentul bugetului local la data de 30.06.2018 înregistrat ca diferenţă 

între veniturile încasate si plăţile efectuate este în sumă totală de 45.023 mii lei, va 

fi utilizat pentru plăţile ce se vor efectua până la sfârşitul anului, astfel încât , la 

finele  anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăţi restante (achitarea 

lucrărilor executate si serviciilor prestate in baza angajamentelor legale încheiate 

in anul curent, cu termen de plată în anul curent). 

             Pentru motivele arătate mai sus a fost întocmit alăturatul proiect de 

hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat  în forma prezentată. 
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