ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local,
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având in vedere:
- raportul primarului municipiului Buzău, inregistrat sub nr. 120/CLM/25.03.2019, prin
care se propune aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2018;
- raportul Serviciului Buget, Evidenţă venituri si cheltuieli nr. 35.306/22.03.2019;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- prevederile art. 13 si art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.809/18.12.2018 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;
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 si
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2018, în sumă de 6.650 mii lei, ca sursă de finanţare a unor
cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare , conform anexei.
Art. 2. – Se împuterniceşte primarul municipiului Buzău să repartizeze sumele aprobate
prin prezenta hotărâre.
Art. 3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului
Buget, Evidenţă venituri si cheltuieli, Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu
Finanţare Externă şi Serviciului Financiar - Contabil vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol
Buzău, 27 martie 2019
Nr. 92
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din
data de 27 martie 2019, 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 20 voturi
pentru, 0 abţineri, şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri
prezenţi la sedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 120/CLM/25.03.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului
bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, unitatile administrativ-teritoriale aprobă excedentul anual
al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni.
După efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea
plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor
autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat
în urma aplicării prevederilor mentionate anterior;
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.
La sfarsitul anului 2018, municipiul Buzău a înregistrat un excedent rezultat din execuţia
bugetară a anilor precedenti în sumă de 10.911 mii lei.
Având in vedere ca în anul 2018 obiectivul de investitii “Reabilitare strazi neasfaltate din
municipiul Buzau” a fost finantat din excedentul anilor precedenti, se propune continuarea si in
anul 2019 a finantarii acestui obiectiv în valoare de 6.650 mii lei din aceeasi sursa.
În contextul celor de mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a fi
adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMARIA MINICIPIULUI BUZǍU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Serviciul buget,evidenţă venituri şi cheltuieli
Nr. 35.306/ 22.03.2019

APROBAT,
DIRECTOR ECONOMIC
Laurentiu Vasile

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării
excedentului bugetului local,rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
Potrivit art.13 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare “ Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului
respectiv,inclusiv excedentul anilor precedenţi”.
Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele
două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după
achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza
hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat
în urma aplicării prevederilor mentionate anterior;
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Excedentul bugetar al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului
2018 în sumă totală de 10.911 mii lei este format din:
- excedentul bugetar rezultat la încheierea exerciţiilor bugetare anteriare anului bugetar
2018 în sumă totală de 9.615 mii lei,
- excedentul bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2018, în
sumă de 1.296 mii lei.
Având in vedere cele prezentate, se propune utilizarea sumei de 6.650 mii lei din
excedentul anilor precedenţi pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare,
urmând ca utilizarea diferenţei de 4.261 mii lei să fie stabilită printr-o hotărâre ulterioară.

Şef serviciu,
Nicoleta Căpăţână

