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HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local al 

municipiului Buzău pe anul 2017 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 

şedinţă  ordinară: 

Având în vedere: 

-raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub 

nr.578/CLM/11.12.2017, prin care se propune rectificarea bugetului local al  

municipiului Buzău,   pe anul 2017; 

-  raportul Serviciului Buget Finanţe nr. 33.003/08.12.2017; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- Hotărârea Guvernului nr.   874 /2017 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale în vederea 

asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în 

sistem centralizat, a populatiei; 

- 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 2017, conform anexei  nr. 1.  



 Art. 2. –Se aprobă rectificarea obiectivelor de investiţii şi a dotărilor 
independente pe anul 2017 cu finanţare din bugetul local, liste prevăzute în 
anexele nr. 3,  3/5, 3/6 si 3/9. 
          Art. 3.- Se aprobă rectificarea obiectivelor de investiţii finanţate din 
excedentul anilor precedenţi, conform anexei nr. 3A. 
          Art. 4. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzău să 
repartizeze influenţele prevăzute în anexa nr. 1 pe ordonatori terţiari de 
credite, si sa solutioneze cu operativitate modificari în structura bugetelor 
instituţiilor finanţate din bugetul local pe anul 2017. 
 Art. 5 .- Anexele nr. 1, 3, 3A, 3/5,  3/6 si, 3/9 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
        Art. 6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe 
Publice Locale, Serviciului Buget Finanţe, Serviciului Financiar-Contabil, 
Serviciul Investitii, Achiziţii Publice precum şi ordonatorii terţiari de credite 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
                                     PRESEDINTELE  SEDINŢEI, 
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în sedinţa din data de  18  decembrie  2017, 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 22 voturi pentru, -- 

abţineri,  şi  -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 

22 consilieri prezenţi la sedinţă. 

   


