
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
HO T Ă R Â R E 

privind   rectificarea   bugetului   
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.356/CLM/16.11.2018, prin care se propune rectificarea bugetului municipiului 
Buzău,   pe anul 2018; 
   - raportul Serviciului Buget, Evidență Venituri si Cheltuieli 
nr.34.338/16.11.20182018; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

In 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 rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 
2018, conform anexelor  nr. 1 si 2. 
          Art.2.- Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor publice finanţate din 
bugetul municipiului Buzău,  conform anexei  nr.1a, precum si programul activitatilor 
cultural- artistice, la Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman”, conform anexei 1b. 
 Art.3.- 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, 3/4, 3/4a, 3/6, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3B, 3C , 4/1 si 6/1 . 
 Art.4.- Se aprobă rectificarea cheltuielilor pentru finanţarea din bugetul local 
pe anul 2018 a acţiunilor privind capitolul " Cultură, recreere si religie", conform listei  
prevăzute in anexa  nr. 4A. 
 Art.5.- Se aprobă proiectul  “Implementarea managementului calitatii 
serviciilor furnizate de municipiul Buzau”, în valoare de 40 mii lei pentru anul 2018.   
 Art.6.- Se aprobă rectificarea proiectului  “Reconstructia falezei raului Nistru 
pe segmentul din preajma cetatii Soroca”, pentru finantarea din bugetul local, cu 
suma de 20  mii lei. 



 Art.7. - Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor si activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 5. 
  Art.8.- Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2,  3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/4a, 3/6, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 
3B, 3C, 4/1, 4 A,  5 si 6/1  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.9. – Se împuterniceşte primarul municipiului Buzău să repartizeze sumele 
aprobate prin prezenta hotărâre. 
        Art.10.- 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 Ionuț - Sorin Apostu 

 
 
 
 

                                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                               SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                                              Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
Buzău,   23  noiembrie  2018 
Nr. 267 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
sedinţa din data de 23 noiembrie  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 15 voturi pentru, 6 abţineri, şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la sedinţă. 

            

 



 
 

         ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL  BUZĂU 
       -PRIMAR- 
Nr. 356/CLM/16.11.2018 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind  rectificarea   bugetului 

municipiului   Buzău  pe  anul  2018 
 

 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 

28 din 15 februarie 2018 şi rectificat potrivit Hotărârilor Consiliului Local nr. 

127/18.05.2018 ,  208/30.08.2018 si 224/28.09.2018. 

 Pentru anul 2018, veniturile bugetului local au fost aprobate inițial 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 Buzău a fost  rectificat potrivit Hotărârii Consiliului Local 

nr. 224 din 28 septembrie  2018 la valoarea de 231.682 mii lei, iar cheltuielile la 

valoarea de 241.297 mii lei, cu același  deficit de  9.615  mii lei.  

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

modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile 

deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, în termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a 

unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.   

Având în vedere necesitatea și oportunitatea asigurării prioritare a cheltuielilor 

pentru  intretinere  în bune condiții a activității instituțiilor publice,  este necesară 

rectificarea bugetului.  

 În acest context, veniturile bugetului local al municipiului Buzău se majorează 

cu   3.681 mii lei.  

Potrivit  prevederilor art. 49, alin. (10) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza investitiile cu 

3.808 mii lei si implicit varsamintele din sectiunea de functionare pentru sectiunea 

de dezvoltare. 



 La partea de cheltuieli, pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite 

asigură cu prioritate  cheltuielile secțiunii de funcționare. 

Cheltuielile bugetului local se majorează astfel cu 3.681mii lei. 

Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective. 

 Bugetul instituțiilor publice şi activităţilor finantate integral sau partial din 

venituri proprii, a fost aprobat  atat la partea de venituri cat si la partea de  cheltuieli, 

la valoarea de 25.885,61 mii lei, având vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 897,20 mii lei, si a fost majorat la 

valoarea de 27.139,54  mii lei la partea de venituri si 27.193,54 la partea de 

cheltuieli. 

  Veniturile bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, cuprind venituri din închirieri şi concesiuni, contribuţia elevilor şi studenţilor 

pentru internate şi cantină, venituri din serbări şi spectacole, alte venituri din prestări 

servicii, donaţii şi sponsorizări, alte venituri precum şi subvenţii din bugetul local 

pentru  instituţii publice. 

 Veniturile proprii ale instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, se administrează, se utilizează şi se contabilizează de 

către acestea potrivit dispoziţiilor legale.   

 În anul 2018, creditele de angajament ale ordonatorilor de credite reprezintă 

limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale.   

 Având in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al 

Municipiului Buzău, spre analiză si aprobare, proiectul de hotărâre în forma  

prezentată. 

 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 

 

 

 

 

 



 

 

        ROMÂNIA 
  JUDEŢUL BUZĂU 
 MUNICIPIUL BUZĂU                                                                   AVIZAT 
 DIRECTIA ECONOMICA                                                DIRECTOR   EXECUTIV                          
Serviciul Buget, Evidenţă venituri                                               Rodica Ion 
si cheltuieli                                                                                               
Nr.  34.338/16.11.2018 

 
R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, 
pe anul 2018 

  

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

modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile 

deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, în termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a 

unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.   

Având în vedere necesitatea si oportunitatea asigurarii prioritare a cheltuielilor 

pentru  intretinere  in bune conditii a activitatii institutiilor publice,  este necesară 

rectificarea   bugetului municipiului Buzău pe anul 2018. 

 Bugetul municipiului Buzău aprobat pentru anul 2018 prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 28 din 15 februarie  2018 cuprinde douǎ 

componente:  

   -Bugetul local 

  -Bugetul instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

de la bugetul local. 

 Pe parcursul exercitiului bugetar, bugetul municipiului a fost  rectificat potrivit 

Hotărârilor Consiliului Local nr.127/18.05.2018, 208/30.08.2018 si 224/28.09.2018. 

 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  rectificat potrivit Hotărârii Consiliului Local 

nr. 224 din 28.09. 2018 la valoarea de 231.682  mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 

241.297 mii lei, cu acelasi  deficit de  9.615  mii lei.  

 Veniturile municipiului Buzău se majorează cu 3.681 mii lei ca urmare a 

incasarii sumelor rezultate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand 

domeneniului  privat  al unitatii administrativ teritoriale.  

Avand in vedere prevederile art. 49, alin. (10) din Legea nr. 273/2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza 

investitiile cu 3.808  mii lei si implicit varsamintele din sectiunea de functionare 

pentru sectiunea de dezvoltare. 

 Cheltuielile bugetului local se majoreaza cu 3.681 mii lei. 

 La partea de cheltuieli, pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite 

asigura cu prioritate  cheltuielile sectiunii de functionare astfel ca este necesara 

majorarea si respectiv  diminuarea unor proiecte, programe, activitati, astfel: 

 La capitolul “Autoritati executive”, se majoreaza bunurile si serviciile cu 300 

mii lei pentru plata  catre bugetul de stat a TVA- ului aferent  vanzarii  terenurilor. 

Avand in vedere contractul incheiat intre Primaria municipiului Buzau si 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, A. M. POCA se angajeaza 

sa acorde o finantare nerambursabila de maxim 388.644,73 lei, echivalenta cu 

maxim 98% din valoarea eligibila a proiectului.   Asfel se propune majorarea 

bugetului local cu 40 mii lei, aferent anului 2018 ,  in vederea  derularii proiectului  

privind  “Implementarea managementului calitatii serviciilor furnizate de municipiul 

Buzau”. 

 La capitolul “Invatamant” se majoreaza creditele bugetare pentru bunuri si 

servicii, cu 1.049 mii lei, potrivit anexei nr. 1a. 

 - se diminueaza  cu  715  mii lei  sumele  destinate pentru finantarea 

investitiilor.  

 La capitolul “Cultura, recreere, religie”  se majoreaza creditele bugetare cu 

suma de 1.641 mii lei pentru repararea locurilor de joaca pentru copii si intretinerea 

si functionarea cheltuielilor  curente precum si  transferuri catre Centrul Cultural 

“Alexandru Marghiloman”. 

 La capitolul “Protectia Mediului” se majoreaza creditele bugetare cu 1.006 mii 

lei, necesare pentru plata  serviciilor  de salubritate si contributia catre  Fondul 



pentru mediu  necesara obtinerii unui certificat  de atestare pentru atragerea de 

fonduri externe nerambursabile. 

           La capitolul “Transporturi” se propune majorarea creditelor cu 1.393  mii lei 

necesare  pentru reparatii si intretinere strazi in municipiu.  Se propune acordarea 

de transferuri catre Trans bus Buzau in suma de 500 mii lei in vederea achizitionarii 

de noi autobuze. Avand in vedere ca unele proiecte de investitii nu pot fi realizate 

pana la sfarsitul anului,  s-a redistribuit suma de  1.484 mii lei catre activitatile  de la 

sectiunea de functionare.  

Potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 242 din 16 octombrie 2018 privind 

majorarea capitalului social al Sociatatii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzau se 

propune majorarea capitalului social al societatii cu 670 mii lei.   Urmare acestui fapt 

s-a majorat bugetul municipiului Buzau cu suma mentionata atat la partea de 

venituri cat si la partea de cheltuieli,  la capitolul Transporturi.  

In vederea realizarii proiectului “Reconstructia falezei raului Nistru pe 

segmentul din preajma cetatii Soroca”, se propune rectificarea bugetului  cu 20  mii 

lei, la capitolul “Alte actiuni economice”, pentru acoperirea cheltuielilor cu 

comisioanele bancare precum si pentru diferentele de curs valutar. 

 Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finantate integral sau partial din 

venituri proprii, a fost aprobat  atât la venituri cât şi la cheltuieli, la valoarea de 

25.885,61 mii lei, având vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea 

de dezvoltare, în sumă de 897,20 mii lei, si a fost majorat la valoarea de 27.139,54  

mii lei la partea de venituri si 27.193,54 la partea de cheltuieli. 

 Bugetul institutiilor publice se majoreaza cu 950 mii lei, din transferuri catre 

institutii publice, pentru Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman” in vederea 

desfasurarii evenimentelor cultural- artistice din luna decembrie : 

 -spectacol dedicat zilei de 1 Decembrie; 

 -targul de Craciun 2018; 

 -spectacol deschidere “Oraselul Copiilor 2018-2019” 

 La capitolul “Invatamant” se majoreaza  creditele bugetare cu  91,93 mii lei:  

 -Liceul Agricol “dr. Constantin Angelescu” majoreaza creditele bugetare cu 87 

mii lei ca urmare a incasarii unor sume de la elevii  interni si semiinterni care 

servesc masa la cantina unitatii scolare. 



 - Scoala gimnaziala nr. 11 se majoreaza creditele bugetare cu suma de 4,93 

ca urmare a incasarii unor sponsorizari cu destinatia premierii elevilor cu rezultate 

bune si participarea lor la competitii scolare. 

 - Sport Club Municipal Gloria Buzau, a modificat creditele bugetare prin 

virarea sumei   de 760 mii lei de la titlul “cheltuieli de personal”  la titlul “bunuri si 

servicii” in vederea acoperirii efectuarii unor reparatii curente si achizitionarii unor 

obiecte de inventar. 

  Veniturile bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, cuprind venituri din închirieri şi concesiuni, contribuţia elevilor şi studenţilor 

pentru internate şi cantină, venituri din serbări şi spectacole, alte venituri din prestări 

servicii, donaţii şi sponsorizări, alte venituri precum şi subvenţii din bugetul local 

pentru  instituţii publice. 

 Veniturile proprii ale instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, se administrează, se utilizează şi se contabilizează de 

către acestea potrivit dispoziţiilor legale.   

 În anul 2018, creditele de angajament ale ordonatorilor de credite reprezintă 

limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale.   

 Având in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al 

Municipiului Buzău, spre analiză si aprobare, proiectul de hotărâre în forma  

prezentată. 

 

 

Sef serviciu, 

Nicoleta  Capăţînă 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


