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RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea
bugetului municipiului Buzău pe anul 2019

În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă in termen de 45 zile de la publicarea legii
bugetare anuale. Legea nr.50 /2019 a bugetului de stat pe anul 2019 a fost publicata în
Monitorul Oficial nr. 209/15 din martie 2019 .
Bugetul municipiului Buzău pe anul 2019 cuprinde:
-Bugetul local;
-Bugetul instituţiilor si activităţilor finantate din venituri proprii si subvenţii de la
bugetul local;
-Bugetul creditelor interne;
A. Bugetul local al anului 2019 cuprinde veniturile proprii estimate a se incasa în
anul 2019 communicate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău cu
adresa nr.27.662/20.03.2019, cote defalcate din impozitul pe venit, subvenţiile de la
bugetul de stat, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată , sume primite de la
Uniunea Europeană şi se prezintă comparativ cu anul 2018, astfel:
- mii leiDenimire indicator
cod
Realizat Propuneri
2019
2018
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
04.02
79.385 104.904
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
11.02
72.845
45.223
Venituri proprii curente, din care:
21
64.278
76.054
Donaţii si sponsorizări
37.01
332
11
Venituri din valorificarea unor bunuri
39
5.526
60
Subvenţii de la bugetul de stat
42
8.423
23.482
Sume primite de la Uniunea Europeană
48
14
8.133
TOTAL VENITURI
21
230.803 257.867
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, sunt destinate pentru:
a) finanţarea de bază a unităţilor de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile
de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2), lit.b)- d) din Legea educației naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare ;
b) finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili
petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
c) finanţarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea
consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor;
d) finanţarea cheltuielilor creşelor;
e) finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și
completările ulterioare;

f) finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învățământul
de masă, potrivit prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 564/2017, în conformitate cu
prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;
g) finanţarea cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului
Bucureşti, potrivit prevederilor art.18 alin.(5) lit. c) din Legea nr.17/2000 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
h) finanţarea cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018, privind aprobarea Programului-pilot de
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de
învăţământ preuniversitar de stat;
Bugetul local pe anul 2019 se aprobă pe cele doua sectiuni - sectiunea de funcţionare
şi sectiunea de dezvoltare. Veniturile sectiunii de functionare sunt estimate la suma de
217.446 mii lei. Cheltuielile de funcţionare sunt fundamentate, dimensionate şi repartizate
pe destinaţii, instituţii, programe, proiecte şi obiective şi se efectueazǎ în concordanţǎ cu
atribuţiile care revin autoritǎţii administraţiei publice locale, cu prioritǎţile stabilite de
aceasta, în vederea funcţionǎrii şi în interesul colectivitǎţii locale, si în conjunctura
macroeconomica de raţionalizare a cheltuielilor publice si sunt dimensionate la suma de
217.446 mii lei.
Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile
secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective.
În situaţia în care secţiunea de funcţionare înregistrează deficit în cursul anului,
ordonatorul principal de credite propune autorităţii deliberative rectificarea bugetului local,
inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secţiunea de funcţionare
către secţiunea de dezvoltare, cu condiţia ca sumele respective să nu facă obiectul unor
angajamente legale.
Potrivit prevederilor art. 51 din Legea finanţelor publice nr.273/2006, pentru anul
2019, angajarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor anuale se va face în limita
creditelor bugetare aprobate potrivit destinaţiei stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale
care reglementează efectuarea cheltuielilor respective.
La capitolul “Învăţământ”, se alocă din bugetul de stat sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, care se
calculează in funcţie de costul standard per elev/preşcolar in vederea asigurării finanţării de
bază. La acestea se adaugă sume din bugetul local.
Pentru anul 2019, propunem continuarea proiectului “Centru de sprijin educational si
consiliere scolară” din cadrului programului PHARE “Dezvoltarea societatii civile 2000” nr.
138/2003 si alocarea sumei de 55 mii lei,pentru pregatirea suplimentară cu elevii cu risc de
abandon, program de după-amiază, în Centru de zi, cu două grupe de elevi din clasele I-IV,
desfăşurat în cadrul Şcolii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu”.
În anul 2019, se propune alocarea sumei de 50 mii pentru Palatul Copiilor pentru
achiziţionarea a doua centrale termice si doua carturi electrice de la capitolul-65
“Învǎţǎmânt”, subcapitolul -50 “ Alte cheltuieli în domeniul învǎţǎmântului”, titlul -51.01
“Transferuri cǎtre instituţii publice”. Se propune alocarea sumei de 127 mii lei la Clubul
Sportiv Şcolar Buzǎu pentru reparaţii căi acces la sala de sport, pentru schimbat suprafata
de joc cu parchet specific, precum si pentru reparat aeroterme la sala de jocuri, cu finantare
de la capitolul -65
“Învǎţǎmânt”, subcapitolul -50 “ Alte cheltuieli în domeniul
învǎţǎmântului”, titlul -51.01 “Transferuri cǎtre instituţii publice”.
Domeniul “Asigurari şi asistenţă socială“ constituie o prioritate a politicii naţionale
exprimată prin îmbunătăţirea standardului de viată pentru persoanele vârstnice, în funcţie
de necesităţile reale ale celor mai sărace segmente sociale precum şi reformarea sistemului
de protecţie a copilului. În vederea atingerii obiectivelor enunţate, din bugetul municipiului
Buzău pe anul 2019 au fost alocate sume importante. Capitolul “Asigurări şi Asistenţă
Socială” are subcapitole şi paragrafe care delimitează destinaţia fondurilor, după cum
urmează : asistenţă socială acordată persoanelor în vărstă, asistenţă socială în caz de

invaliditate, ajutoare pentru locuinţe,creşe, prevenirea excluderii sociale,alte cheltuieli în
domeniul asistenţei sociale.
Conform prevederilor art. 5 alin.(7) din legea bugetului de stat pe anul 2019, în anul
2019, începând cu data intrării în vigoare a legii şi prin derogare de la prevederile art.II alin.
(2) din OUG nr.163/2001, prevederile art. 20 alin.(1) şi alin.(2) din OUG nr.103/2013 şi
prevederile art. 40 alin.(1) şi art.51 alin.(10) din Legea nr.448/2006, finanţarea drepturilor
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale
persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor
municipiului Bucureşti se asigură din veniturile proprii ale acestora şi, în completare, din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după
caz.
În sinteză, situaţia pe secţiuni se prezintă astfel:
Denumire sectiune

FUNCTIONARE
DEZVOLTARE
TOTAL

-mii leiCheltuieli Deficit
acoperit
din
excedentul
anilor
precedenti
217.446 217.446
40.421
51.332
10.911
257.867 268.778
10.911
Venituri

Pentru anul 2019 se propune continuarea implementării proiectului “Reabilitarea
termică a blocurilor de locuinţe C2, 12E şi C5 din municipiul Buzău” cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile, postaderare aferente cadrului financiar 2014-2020, precum şi
lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetic a blocurilor de locuinţe 19A,
19B, 19F, 3A şi 3B Haşdeu şi Integral 1 din municipiul Buzău.
B. Bugetul instituţiilor si activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul
local în valoare de 30.472,61 mii lei cuprinde veniturile si cheltuielile pentru Şcoala
Postliceală Sanitară, Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman”, Clubul Sportiv “Sport
Club Municipal Gloria Buzău”, precum şi veniturile şi cheltuielile înregistrate de instituţii
din învăţământul preuniverstitar de stat, provenite din taxe, chirii, valorificarea de
produse si altele. Acesta este prezentat în anexa nr. 6 a proiectului de hotărâre.
C. In anul 2018, a fost încheiat contractul de credit de investiţii nr.
RQ1806045293044/12.09.2018, între CEC Bank S.A. şi Municipiul Buzău pentru finanţarea
unor investiţii publice de interes local, în valoare de 49.590 mii lei. Comisia de autorizare a
împrumuturilor locale , prin Hotărârea nr.5402/2018 a avizat favorabil contractarea de către
Municipiul Buzău a acestei finanţări rambursabile interne, cu tragere in anul 2019 în sumă
de 4.458 mii lei. Totodată, în anul 2018, în baza OUG nr. 89/2018, municipiul Buzău a
contractat un împrumut din venituri din privatizare în sumă de 14.000 mii lei pentru
finanţarea unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul
rece.In anul 2019, din acest împrumut urmează să se efectueze plaţi către operatorul
economic în valoare de 3.000 mii lei. Astfel, în anexa nr. 7 este perezentat bugetul
împrumuturilor interne.
În contextul celor de mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a
fi adoptat în forma prezentată.
Şef serviciu,
Nicoleta Capatina

