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R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

 bugetului  municipiului Buzău pe anul 2019 
 
 
 

          Bugetul  municipiului Buzău pe anul 2019 cuprinde bugetul local,  bugetul instituţiilor si 
activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii şi subvenţii, si bugetul 
imprumuturilor interne.             
           În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019  nr.   50 /2019 
publicat în Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie  2019, municipiul Buzău a procedat la  
fundamentarea şi elaborarea bugetului general consolidat al municipiului Buzău pe anul 
2019. 

 Potrivit art. 38, alin (6),   din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a aproba bugetele proprii structurate  pe 
secţiuni,  în termen de 45 zile de la publicarea legii bugetare anuale. 
 
          SECTIUNEA DE FUNCTIONARE este partea de bază, obligatorie, a bugetelor, care 
cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor 
stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective. 

Veniturile sectiunii de functionare a  bugetul local pe anul 2019 cuprind veniturile 
proprii curente, cote defalcate  din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată,   subvenţii de la bugetul de stat , donatii si sponsorizari, şi se prezintă, comparativ 
cu 2018, în sinteză,  astfel: 

                        -  mii lei - 
 

Denimire indicator cod Realizat 
2018 

Propuneri  

2019 

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 

 
Pentru anul 2019 au fost  alocate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a 

Judeţului Buzău, prin adresa nr.34121/2019, sume şi cote defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată in valoare de 46.523 mii lei, astfel : 
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
in valoare de 12.846 mii lei ; 
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale in 
valoare de 32.210 mii lei ; 



- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea ȋnvăţămȃntului particular 
sau confesional acreditat in valoare de 167 mii lei ; 
- sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean in valoare de 1.300 mii lei. 
 

Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt prezentate detaliat in anexele nr. 2 si 2A a 
proiectului de hotarare ,  si  sunt structurate astfel: 
    a) cheltuieli de personal; 
    b) bunuri şi servicii; 
    c) dobânzi; 
    d) subvenţii; 
    e) transferuri curente între unităţile administraţiei publice; 
    f) asistenţă socială; 
    g) rambursări de credite; 
    h) alte cheltuieli; 
    i) restituiri din finantarea anilor precedenti (cu semnul minus). 
          Autorităţile administraţiei publice locale pot să prevadă şi să aprobe vărsăminte din 
secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral 
venituri programate necesare acoperirii cheltuielilor secţiunii de funcţionare. Pentru anul 2019 
valoarea varsamintelor din sectiunea de functionare se estimează la suma de 16.326 mii lei. 
 

          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE  a bugetului local este  partea complementară a 
bugetului, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi 
cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel  local. 
 Veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare, in valoarea de 51.332 mii lei sunt 
prevăzute în anexa nr. 2B a proiectului de hotărâre, iar detalierea acestora, pe obiective este 
cuprisa in anexele de investitii. 
         În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006   
excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două 
secţiuni,  se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor 
autorităţilor deliberative,  ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.  La 
finele anului 2018 municipiul Buzău a inregistrat un excedent cumulat din anii precedenţi în 
sumă de 10.911 mii lei şi propunem  utilizarea acestuia pentru finanţarea cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare.   

 Pentru anul 2019,  angajarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor anuale se va 
face în limita creditelor bugetare aprobate. 
 
       B. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 
proprii,  prezentat in anexa nr . 6  este estimat  a se realiza atât la venituri cât şi la cheltuieli 
la suma de  30.472,61  mii lei. Veniturile bugetului activitatilor finantate integral sau partial 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 , contribuţia pentru întreţinere a persoanelor asistate, alte venituri 
precum şi subvenţii din bugetul local pentru  instituţii publice. 

Cheltuielile bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  sunt 
detaliate conform clasificaţiei bugetare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi 
alienate,  în anexa nr. 6. 

C.Bugetul creditelor interne 
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 conditiile în care,   pe parcursul exerciţiului bugetar,  autorităţile deliberative pot 
aproba si rectifica bugetele locale  în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii 
de aprobare si de rectificarea  a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, vă adresăm rugămintea de a aproba 
proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
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