
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

HO T Ă R Â R E 
pentru aprobarea bugetelor definitive ale instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din bugetul 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. 24/ CLM /18.01.2018, prin care se 

propune aprobarea bugetelor definitive ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
bugetul local pe anul 2017; 

- raportul nr. 1.986/2018 al Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău; 
-  prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017  nr. 6 /2017, cu rectificarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

            -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 31/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preşcolar si stabilirea finanţării de bază a unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat, care se 
asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului 
standard per elev/preşcolar; 

- Dispoziţia nr. 1554/22.12.2017 privind repartizarea creditelor bugetare reprezentând 

cheltuieli de personal, unor institutii publice de invatamant preuniversitar de stat; 

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 bugetele definitive de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2017, după cum 
urmează: 

1.- Colegiul Naţional "B.P.Haşdeu", conform anexei nr.1 şi anexei 1 a; 
2.- Colegiul Naţional "Mihai Eminescu, conform anexei nr.2 şi anexei 2 a; 
3. - Colegiul Agricol “dr. Constantin Angelescu”, conform anexei nr.3 şi anexei 3 a; 
4. .- Colegiul Economic, conform anexei nr.4 şi anexei 4 a 

 5. - Colegiul Tehnic, conform anexei nr.5 şi anexei 5 a ; 
 6. - Liceul Pedagogic "Spiru Haret", conform anexei nr.6 şi anexei 6 a; 
 7. - Liceul Teoretic "Alexandru Marghiloman", conform anexei nr.7 şi anexei 7 a; 
 8. - Seminarul Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul", conform anexei nr.8 şi anexei 8 a 

9.- Liceul Tehnologic " Henri Coandă ", conform anexei nr.9 şi anexei 9 a ; 
10.- Liceul de Arte "Margareta Sterian", conform anexei nr. 10 şi anexei 10 a ; 
11. -Liceul cu Program Sportiv " Iolanda Balaş Söter ", conform anexei nr.11 şi anexei 11 a; 
12.- Liceul Tehnologic Meserii şi Servicii, conform anexei nr.12 şi anexei 12 a; 
13..- Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil", conform anexei nr.13 şi anexei 13 a ;   



14. -Liceul Tehnologic "Costin Neniţescu", conform anexei nr.14 şi anexei 14a ; 
15.- Liceul Tehnologic "Dimitrie Filipescu", conform anexei nr.15 şi anexei 15 a; 
16.-Scoala gimnazială "Capitan Av. Mircea T. Bădulescu",conform anexei nr.16 şi anexei16a ; 
17.- Scoala gimnazială "Nicolae Titulescu", conform anexei nr.17 şi anexei 17 a; 
18.- Scoala gimnazială "Episcop Dionisie Romano", conform anexei nr.18  şi anexei 18 a; 
19.- Scoala gimnazială "General Grigore Baştan", conform anexei nr.19 şi anexei 19 a; 
20.- Scoala gimnazială nr. 7, conform anexei nr. 20 şi anexei 20 a ; 
21.- Scoala gimnazială "Nicu Constantinescu", conform anexei nr. 21 şi anexei 21 a; 
22.- Scoala gimnazială "P.H. Zangopol", conform anexei nr. 22; 
23.- Scoala gimnazială nr. 11,  conform anexei nr. 23 şi anexei 23 a ; 
24.- Scoala gimnazială " Sfântul Apostol Andrei", conform anexei nr. 24 şi anexei 24 a ; 
25.- Scoala gimnazială "Mihail Kogălniceanu", conform anexei nr. 25 şi anexei 25 a ; 
26.- Scoala gimnazială "George Emil Palade",  conform anexei nr. 26 şi anexei 26 a ; 
27.- Scoala gimnazială "Ion Creangă",  conform anexei nr. 27 şi anexei 27 a ; 

           28.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1, conform anexei nr. 28 şi anexei 28 a; 
           29.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3, conform anexei nr. 29 şi anexei 29 a ; 
           30.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4, conform anexei nr. 30 şi anexei 30 a ; 
           31.- Grădiniţa cu Program Prelungit"Bobocei din Micro III.",conform anexei nr.31şianexei31a  

32.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6, conform anexei nr. 32 şi anexei 32 a ; 
33.- Grădiniţa cu Program Prelungit "Cei Sapte Pitici", conform anexei nr. 33 şi anexei 33 a ; 
34.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10, conform anexei nr. 34 şi anexei 34 a; 
35.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9, conform anexei nr. 35 şi anexei 35 a ; 
36.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8, conform anexei nr. 36 şi anexei 36 a ; 
37.- Grădiniţa cu Program Normal nr. 18, conform anexei nr. 37; 
38.- Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, conform anexei nr. 38; 
39.- Centrul Cultural “Alexandru Marghloman”, conform anexei nr. 39. 
40.- Club Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzau”, conform anexei nr. 40 
41.-Scoala Postliceala Sanitara, conform anexei nr. 41. 
Art.2.–  Anexele nr.1 – 41  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului Buget, 

Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Serviciului Investiţii,  Serviciului Financiar- Contabil, precum şi 
ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Mihai 

 
 

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                                       Eduard Pistol 
 
Buzău,   29  ianuarie   2018 
Nr. 4 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din data 

de  29  ianuarie  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 22 voturi pentru, --- abţineri, şi 

--- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la sedinţă. 


