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R A P O R T 

privind aprobarea contului de execuţie bugetară 
 pe trimestrul al II-lea 2018 

 
  

 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat, potrivit Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe 
anul 2018 prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 28 din 15 februarie 2018 si 
ulterior majorat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 127 din 18 mai  2018,  la 
valoarea de 219.609 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 229.224 mii lei, cu un  deficit de  9.615  
mii lei, finantat din excedentul anilor precedenţi. 
 
         În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12)  din Legea finantelor publice locale nr. 
273/2006  “în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, 
pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în 
şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor 
întocmite pe cele două secţiuni..”-sectiunea de functionare si  sectiunea de dezvoltare. 
 
       Contul de executie bugetară  pe cele doua sectiuni  este  detaliat in anexele  nr. 1 si 2 
ale proiectului de hotarare si se prezintă,  în sinteză astfel: 
                                                                                                        -mii lei- 

Denumire sectiune Venituri Cheltuieli Excedent 

FUNCTIONARE 128.483 84.333 44.150 

DEZVOLTARE 2.668 1.795 873 

TOTAL 131.151 86.128 45.023 

 
I.     La   Sectiunea de functionare, veniturile proprii au fost realizate in proportie de 75% 

comparativ cu nivelurile aprobate. Cheltuielile totale au fost realizate în proportie de  45%    
comparativ cu nivelurile aprobate. Sectiunea de functionare înregistreaza la finele semestrului 
I, un excedent în sumă de 44.150 mii lei. 
 

II. La Sectiunea de dezvoltare, cea mai mare pondere a veniturilor o reprezintă 
“varsamintele din sectiunea de functionare pentru  sectiunea de dezvoltare” –55% din venituri. 

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare,  la 30.06.2018 prezintă o realizare de 4,5%   fată de nivelul 
prognozat si un excedent în sumă de 873 mii lei.  

 
 

Sef serviciu buget, 
 evidenta venituri si cheltuieli 

Amalia Gâlcă 
 

AG/09.07.2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


