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JUDETUL BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea bugetului împrumutului intern contractat de municipiul  

Buzău cu Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea  
unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea  

unor acte normative 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară;  
       Având în vedere: 
    - raportul  primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 23.031/2015, 
prin care se propune aprobarea bugetului împrumutului intern contractat de  
Municipiul Buzău cu Ministerul Finanţelor Publice; 
        - raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, auditul 
Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru 
patrimoniu şi activităţii economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 
     - prevederile art.IV, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 
     - prevederile Ordinului nr. 1.417/2015 al ministrului finanţelor publice pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a 
împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. IV, alin. 
(1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea 
unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau 
la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum 
şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice 
locale; 
     - prevederile art. 19, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
      - avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, exprimat prin 
Hotărârea nr. 4.689 din 26 noiembrie 2015; 
      - prevederile Convenţiei de împrumut nr. 548698/23.031/2015, încheiată 
între Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul Buzău;  
     - prevederile Hotărârii nr.170 din 09 noiembrie 2015 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 
maximum 25.000 mii lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă  
a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
 



-2- 
 
             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 şi completările ulterioare, 

 
H O T A R A S T E: 

  
 Art. 1.- Se aprobă bugetul împrumutului intern pe anul 2015, în sumă de 
25.000 mii lei, contractat de Municipiul Buzău  cu Ministerul Finanţelor Publice   
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 
pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, după cum urmează: 

                                                                                                        - mii lei - 

 
       Art. 2 .- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Serviciului Financiar – Contabil 
şi Compartimentului Audit Public Intern, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 PRESEDINTELE  SEDINTEI, 

consilier Constantin Coman                                       
                                                                        
 
 

                                                                    CONTRASEMNEAZA: 
                                                                           SECRETARUL 
                                                                    MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                                          Stefan Nedelcu 
Buzău, 09 decembrie 2015   
Nr.  186 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în sedinţa extraordinară din data de 09 decembrie 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 15 voturi pentru,- 
abţineri, şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 19 
consilieri prezenţi la sedinţă. 

 
Denumire indicator 

 
Cod 

Program 
2015 

TOTAL VENITURI, din care: 41.07.02 25.000 

a) Sume aferente împrumuturilor contractate 
cf. OUG 46/2015 –sectiunea  funcţionare 

 
41.07.02.05 

 
25.000 

   

TOTAL CHELTUIELI, din care: 49.07 25.000 

Cap. Energie termică 81.07.06 25.000 

Subvenţii, total, din care: 
   -subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de 
preţ 

81.07.06.40 
 

81.07.06.40.03 

25.000 
 

25.000 


