
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

        
H O T Ă R Â R E  

privind rectificarea bugetului municipiului Buzău,  
a bugetelor instituţiilor publice finantate din bugetul local,  

precum si a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii 
 şi subvenţii,  pe anul 2018 

 
  Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
        - raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub 
nr.263/CLM/28.08.2018, prin care se propune rectificarea bugetului municipiului 
Buzău, a bugetelor instituţiilor publice finanțate din bugetul local, precum si a 
bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii  şi subvenţii,  pe anul 
2018; 
 - raportul nr.24.478/28.08.2018 al Serviciului Buget ,Evidenta Venituri si 
Cheltuieli;  

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
 - 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 
2018, conform anexelor   nr. 1 şi 2. 
  Art.2.- Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor publice finanţate din 
bugetul  municipiului Buzău, pe anul 2018, conform anexei  nr. 1a.  
 Art.3.- Se aprobă alocarea sumei de 30 mii lei în vederea cofinanţării 
eligibile de  1% a proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată în judeţul Buzău, în perioada 2014-2020”, conform 
contractului de finanţare nr. 19/13.02.2017. 
 Art.4.- Se aprobă alocarea sumei de 61 mii lei în vederea implementării 
proiectului “Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor si a riscurilor de 
corupţie”, din cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă,  potrivit  
contractului  de finanţare nr. 164/03.07.2018; 
 Art.5.- Se aprobă alocarea sumei de 528 mii lei în vederea implementării 
proiectului “Reabilitarea  termică a blocurilor de locuinţe B4 D. Filipescu si Gerom 
2 din municipiul Buzău,  potrivit  contractului  de finanţare nr. 1759/05.04.2018;  



 Art.6.- Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe  anul 2018,  conform anexei    
nr. 4 . 
 Art.7.- Se aprobă rectificarea listelor obiectivelor de investiţii şi dotărilor 
independente pe anul 2018,  cu finanţare din bugetul local , liste prevăzute în 
anexele nr. 3, 3/1,3/2, 3/3, 3/4, 3/4a, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3a,3A, 3B şi  3C . 
 Art.8.- Se aprobă rectificarea listelor obiectivelor de investiţii şi dotărilor 
independente pe anul 2018,  cu finanţare din bugetul  instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,   liste prevăzute în 
anexa nr. 4/1.  
 Art.9.- Anexele nr. 1, 1a, 2, 3, 3/1,3/2, 3/3, 3/4, 3/4a, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 
3/10, 3a,3A, 3B,3C, 4 si 4/1  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.10.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Serviciul Financiar-
Contabil,Serviciul Investitii, Achizitii Publice,precum şi ordonatorii terţiari de 
credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Maria Ionescu 
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Buzău, 30 august  2018 
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 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului  Buzău 
în sedinţa din data de 30 august 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 23 voturi pentru, -- abţinere, şi --  voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi  23  consilieri prezenţi la şedinţă.   


