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:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.
400/CLM/13.12.2018, prin care se propune rectificarea bugetului municipiului
Buzău, pe anul 2018;
- raportul Serviciului Buget, Evidență, Venituri și Cheltuieli nr.
37.849/13.12.2018;
- 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;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 101/23.11.2018 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;
- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău, nr.
129229/29.11.2018 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 prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea
Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii
din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;
- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău, nr.
131129/05.12.2018 cu privire la retragerea 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 Legii bugetului de stat nr. 2/2018.
În 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 local al municipiului Buzău, conform anexei nr. 1a.
Art.3. - Se aprobă programul activitatilor cultural - artistice, la Centrul Cultural
“Alexandru Marghiloman”, conform anexei 1b.
Art.4.- 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, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3C, și 4/1.
Art.5.- Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor si activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 5.
Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 1a, 1b, nr. 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/4a, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9,
3/10, 3C, 4/1 si 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Se împuterniceşte primarul municipiului Buzău să repartizeze sumele
aprobate prin prezenta hotărâre.
Art.8.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice,
Serviciului Buget, Evidență, Venituri și 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 Bogdan – Florin Hudițoiu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

Buzău, 17 decembrie 2018
Nr. 293
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
sedinţa din data de 23 noiembrie 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 16 voturi pentru, 6 abţineri, şi 0 voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la sedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 400/CLM/13.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
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 , 208/30.08.2018, 224/28.09.2018 si 267/23.11.2018.
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. 267 din 23 noiembrie 2018 la valoarea de 235.363 mii lei, iar cheltuielile la
valoarea de 244.978 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.
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 101/23.11.2018 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, precum si propunerile inaintate
de institutiile publice subordonate, este necesara si oportuna rectificarea bugetului
municipiului Buzau.
În acest context, atat veniturile cat si cheltuielile bugetului local al municipiului
Buzău se rectifica cu suma de 5.304 mii lei.
Potrivit prevederilor art. 49, alin. (10) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza investitiile cu
771 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.
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 rectificat la partea de venituri la valoarea de 27.139,54 mii lei
si la partea de cheltuieli, la valoarea de 27.193,54 mii lei, cu un deficit de 54 mii lei.

Se propune majorarea bugetului cu 576,55 mii lei la partea de venituri cat si la
partea de cheltuieli.
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.
P R I M A R,
Constantin Toma
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AVIZAT
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RAPORT
privind rectificarea bugetului municipiului Buzău,
pe anul 2018
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 Ordonantei de Urgenta nr. 101/23.11.2018 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, precum si propunerile inaintate
de institutiile publice subordonate, este necesara si oportuna rectificarea bugetului
municipiului Buzau.
Bugetul municipiului Buzău pentru anul 2018 a fost aprobat initial prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 28 din 15 februarie 2018 si a
suportat patru rectificari, pe parcursul executiei bugetare.
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.
Potrivit ultimei rectificari bugetare, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr.
267 din 23 noiembrie 2018, veniturile bugetului local au fost majorate la valoarea
de 235.363 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 244.978 mii lei, cu acelasi deficit
de 9.615 mii lei.
Veniturile municipiului Buzău se rectifică cu suma de 5.304 mii lei, astfel:
* 471 mii lei, ca urmare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.
101/23.11.2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, precum si
adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau, nr. 129229/29.11.2018 cu
privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
pentru anul 2018.
* -166 mii lei, potrivit adresei Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Buzău, nr. 131.129/05.12.2018 cu privire la retragerea sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, pentru anul 2018, alocate conform Legii bugetului de stat nr.
2/2018. Se diminueaza cu 166 mii lei atat veniturile cât si creditele bugetare
alocate pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap.
* 4.679 mii lei, cote defalcate din impozitul pe venit conform prevederilor art.6
alin. (13) din Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018;
* 158 mii lei, ca urmare a incasarii sumelor rezultate din vanzarea, in conditiile
legii, a unor bunuri apartinand domeneniului privat al unitatii administrativ
teritoriale.
* 9 mii lei, ca urmare a incasarii in bugetul local a donatiilor si sponsorizarilor,
in conditiile legii.
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 771 mii lei si implicit varsamintele din sectiunea de functionare pentru
sectiunea de dezvoltare.
Cheltuielile bugetului local se rectifica cu suma de 5.304 mii lei.
La partea de cheltuieli, pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite
asigura cu prioritate cheltuielile sectiunii de functionare, astfel ca este necesara
majorarea si respectiv diminuarea unor proiecte, programe, activitati.
In vederea alocarii drepturilor pentru copiii cu cerinte educationale speciale,
potrivit Hotararii Guvernului nr. 423/2016, la capitolul “Invatamant” se redistribuie
creditele bugetare intre ordonatorii de credite, potrivit anexei nr. 1a.
S-au efectuat virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al
clasificatiei bugetare si de la un program la altul pe baza justificarilor
corespunzatoare.
Se propune majorarea bugetului local cu 37 mii lei, aferent anului 2018, in
vederea derularii proiectului privind “Sisteme informatice inovative pentru
simplificare administrativa si optimizare a furnizarii serviciilor pentru cetatean”.
La capitolul “Transporturi” se propune majorarea creditelor cu 2.220 mii lei
necesare pentru lucrari de reparatii si intretinere strazi, conform Referatului nr.
36.546/2018 intocmit de Serviciul Gospodarie Urbana si Protectia Mediului.
Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finantate integral sau partial din
venituri proprii, a fost rectificat la partea de venituri la valoarea de 27.139,54 mii lei
si la partea de cheltuieli, la valoarea de 27.193,54 mii lei, cu un déficit de 54 mii lei.
Se propune majorarea bugetului cu 523,29 mii lei la partea de venituri cat si la
partea de cheltuieli.
Bugetul institutiilor publice din invatamantul preuniversitar de stat se
majoreaza cu 523,29 mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli, astfel:
- Scoala gimnaziala nr. 11 majoreaza creditele bugetare cu suma de 53,26 mii
lei ca urmare a incasarii unor sponsorizari cu destinatia premierii elevilor cu

rezultate bune si participarea lor la competitii scolare si contributia elevilor din
alternativa step-by-step.
- Sport Club Municipal Gloria Buzau majoreaza creditele bugetare cu suma de
523,29 mii lei ca urmare a incasarii unor venituri si 450 mii lei subventii necesare
pentru buna desfasurare a activitatii sportive(cheltuieli pentru efectuarea unor
investitii atat pentru amenajarea terenurilor sportive cat si a obiectelor de inventar).
- Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman” majoreaza creditele bugetare cu
35 mii lei, din transferuri catre institutii publice, in vederea desfasurarii spectacolului
pentru copii “Eroii nestiuti ai Unirii” ce va avea loc in data de 20 decembrie in
municipiul Buzau.
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.

Sef serviciu,
Nicoleta Capăţînă

