ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general
al municipiului Buzău pe anul 2015
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa
ordinară;
Având în vedere:
- raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 15.702/2015,
prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Buzău pe
anul 2015;
- raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, avizul
Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul precum si avizul
Comisiei pentru patrimoniu şi activitaţi economico – financiare a Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- prevederile Ordonanţei nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2015;
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare
În 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 şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.- Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe
anul 2015 după cum urmează:
mii lei
Denumire indicator

cod

Program
Influenţe
Program
2015
rectificat
VENITURI, total din care:
21
249.305,00 +4.443,00 253.748,00
Cote defalcate din impozitul pe 04.04
+294,94
294,94
venit pentru echilibrarea bugetelor
Sume defalcate din taxa pe 11.02 95.090,00 +3.863,00 +98.953,00
valoarea
adaugată
–servicii
descentralizate
Sume defalcate din taxa pe 11.06
894,31
+285,06
1.179,37
valoarea adaugată pt. echilibrare
buget

Denumire indicator
CHELTUIELI, total din care:
AUTORITăţI EXECUTIVE
-cheltuieli de personal
ALTE SERVICII PUBLICE
-cheltuieli de personal
-fond de rezervă
ORDINE PUBLICă, din care:
-cheltuieli de personal
ÎNVăţăMÂNT, din care:
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii

cod
24
51
10
54
10
50
61
10
65
10
20

Program
2015
249.305,00
15.090,00
10.800,00
3.734,00
878,00
2.606,00
12.484,00
11.442,00
103.233,00
76.661,00
19.080,00

Influenţe
+4.443,00
+1.195,00
+1.195,00
-2.484,00
+122,00
-2.606,00
+1.289,00
+1.289,00
+4.443,00
+3.863,00
+580,00

Program
rectificat
253.748,00
16.285,00
11.995,00
1.250,00
1.000,00
0,00
13.773,00
12.731,00
107.676,00
80.524,00
19.660,00

Art. 2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia consiliului
local, în valoare de 2.606,00 mii lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal,
după cum urmează:
-cap. Autorităţi executive…..1.195mii lei;
-cap. Alte servicii publice……122 mii lei;
-cap. Ordine publică………..1.289 mii lei.
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice,
Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Serviciului Investiţii, Achiziţii
Publice, Programe cu Finanţare Externă, Serviciului Financiar - Contabil,
Serviciului
Resurse
Umane,
Prognoză,
Organizare,
Cooperare
Interinstituţională şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi ordonatorii
terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Constantin Musceleanu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ştefan Nedelcu
Buzău, 27 august 2015
Nr. 126
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în sedinţa din data de 27 august 2015, 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 21 voturi pentru, - abţineri, şi - voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la sedinţă.

