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R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind  rectificarea   bugetului 

municipiului   Buzău  pe  anul  2018 
 

 
 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local 
nr. 28 din 15 februarie 2018 şi rectificat potrivit Hotărârilor Consiliului Local nr. 
127/18.05.2018 şi 208/30.08.2018. 
 Pentru anul 2018, veniturile bugetului local au fost aprobate initial la 
valoarea de 219.135 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 228.750 mii lei, cu un 
deficit de  9.615  mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat  
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.   
Bugetul municipiului Buzau a fost  rectificat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 
208 din 30 august  2018 la valoarea de 229.916 mii lei, iar cheltuielile la valoarea 
de 239.531 mii lei, cu acelasi  deficit de  9.615  mii lei.  

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile 
deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a 
unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.   

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 precum si 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 si  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,  este necesară rectificarea   bugetului municipiului Buzău pe anul 2018. 
 În acest context, bugetul local al municipiului Buzău se majorează cu 1.766  
mii lei.  

Au fost alocate cote defalcate dim impozitul pe venit in suma de 1.062 mii lei 
si 30 mii lei,  sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru copii cu cerinte 
educationale speciale. De asemenea se diminueaza sumele defalcate din taxa pe 



valoarea adaugata in suma de 526 mii lei ce erau destinate pentru finantarea 
programului  pilot de la Liceul cu Program Sportiv “Iolanda Balas”. 
Avand in vedere prevederile art. 49, alin. (10) din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza 
investitiile cu 4.225  mii lei si implicit varsamintele din sectiunea de functionare 
pentru sectiunea de dezvoltare. 
 La partea de cheltuieli, pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de 
credite asigura cu prioritate  cheltuielile sectiunii de functionare. 
Avand in vedere necesitatea si oportunitatea asigurarii prioritare a cheltuielilor 
pentru  intretinere  in bune conditii a activitatii institutiilor publice,  este necesara 
suplimentarea bugetului unor proiecte, programe, activitati. 
Cheltuielile bugetului local se majoreaza astfel cu 6.773 mii lei. 
 Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective. 

 Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii, a fost aprobat  atat la partea de venituri cat si la partea de  
cheltuieli, la valoarea de 25.885,61 mii lei, având vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 897,20 mii lei, si a fost 
majorat la valoarea de 26.097,61 mii lei. 
  Veniturile bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii, cuprind venituri din închirieri şi concesiuni, contribuţia elevilor şi studenţilor 
pentru internate şi cantină, venituri din serbări şi spectacole, alte venituri din 
prestări servicii, donaţii şi sponsorizări, alte venituri precum şi subvenţii din bugetul 
local pentru  instituţii publice. 
 Veniturile proprii ale instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, se administrează, se utilizează şi se contabilizează de 
către acestea potrivit dispoziţiilor legale.   
 În anul 2018, creditele de angajament ale ordonatorilor de credite reprezintă 
limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale.   
 Având in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, spre analiză si aprobare, proiectul de hotărâre în forma  
prezentată. 
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