ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALHO T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului
municipiului Buzău pe anul 2018
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară:
Având în vedere:
-raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.287/CLM/ 2018, prin care
se propune rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2018;
-raportul Serviciului Buget, Evidenta venituri si cheltuieli nr.27.414/2018;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău, nr.
100.817/11.09.2018 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti pentru anul 2018, alocate conform art. 27
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2018;
- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău, nr.
101.298/12.09.2018 cu privire la suplimentarea/retragerea cotelor defalcate din impozitul
pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2018, conform art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 şi anexei nr.6 la actul
normativ menţionat;
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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2018,
conform anexelor nr. 1 si 2.
Art.2.- Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor publice finanţate din bugetul
municipiului Buzău, conform anexei nr. 1a.
Art.3.- Se aprobă rectificarea listelor obiectivelor de investiţii şi dotărilor
independente pe anul 2018 cu finanţare din bugetul local, liste prevăzute în anexele nr. 3,
3/4, 3/4a , 3/6 , 3/8 si 3B.

Art.4.- Se aprobă rectificarea cheltuielilor pentru finanţarea din bugetul local pe anul
2018 a acţiunilor privind capitolul " Cultură, recreere si religie", conform listelor prevăzute
in anexele nr. 4A şi 4B.
Art.5.- Se aprobă rectificarea bugetului cu 158 mii lei pentru plata cotizaţiei datorate
de municipiul Buzǎu catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarǎ “Buzau 2008” si
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarǎ “Buzau Maracineni” la Capitolul -80 “Actiuni
economice”, subcapitolul-10 “Programe de dezvoltare regionalǎ”, titlul -59.11”Asociatii si
fundatii”.
Art.6. - Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor si activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 5.
Art.7.- Se aprobă programul evenimentelor culturale pe anul 2018, desfasurate de
Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman”, conform anexei nr. 5a .
Art.8.- Anexele nr. 1, 1a, 2, 3, 3/4, 3/4a, 3/6, 3/8, 3B, 4A, 4B, 5 si 5a fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. – Se împuterniceşte primarul municipiului Buzău să repartizeze sumele
aprobate prin prezenta hotărâre.
Art.10.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice,
Serviciului Buget, Evidenta venituri si cheltuieli, Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice,
Programe cu Finanţare Externă, Serviciului Financiar - Contabil, Serviciului Resurse
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstitutionala, precum şi ordonatorii terţiari
de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Ionuț - Sorin Apostu
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
sedinţa din data de 28 septembrie 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, 0 abţineri, şi 0 voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la sedinţă.

