ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului municipiului Buzău pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 189/CLM/14.05.2019, prin
care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2018;
- raportul Serviciului Buget ,evidenţă venituri şi cheltuieli nr. 55.566/2019;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3809/2018 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 129 /2019 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor
publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul
contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
In 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 şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.– Se aprobă contul de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2018, cont
de execuţie prevăzut in anexa nr. 1 şi pe cele două secţiuni: secţiunea de funcţionare conform
anexei nr. 1/1 şi secţiunea de dezvoltare conform anexei nr. 1/2.
Art.2.– Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2018, cont de execuţie prevăzut în
anexa nr. 2.
Art.3.- Se aprobă contul de execuţie al creditelor interne în anul 2018, cont de execuţie
prevăzut în anexa nr. 3.
Art.4– Se aprobă bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2018, bilanţ prevăzut în
anexa nr. 4.
Art.5.– Se aprobă contul de rezultat patrimonial, cont prevăzut în anexa nr. 5.
Art.6.– Se aprobă situaţia fluxurilor de trezorerie şi fluxurilor la băncile comerciale,
situaţii prevăzute în anexele nr. 6/1 şi nr. 6/2.
Art.7.– Se aprobă situaţia privind disponibilul din mijloace cu destinaţie specială, situaţie
prevăzută în anexa nr. 7.
Art.8.– Se aprobă situaţia modificărilor în structura activelor nete, prevăzută în anexa

nr. 8.
Art.9.– Se aprobă situaţia activelor fixe amortizabile, prevăzută în anexa nr. 9/1.1- creşteri
şi în anexa nr. 9/1.2- reduceri, precum şi situaţia activelor fixe neamortizabile, prevăzută în
anexa nr. 9/2.1 – creşteri şi în anexa nr. 9/2.2 – reduceri.
Art.10.– Se aprobă situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din
administraţia locală, situaţie prevăzută în anexa nr. 10.
Art.11.- Se aprobă situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de către
unitatea administrativ teritorială, la operatorii economici, situaţie prevăzută în anexa nr. 11.
Art.12.– Anexele nr. 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4,5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9/1.1, 9/1.2, 9/2.1, 9/2.2, 10, şi 11
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.14.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciul
Buget evidenţă venituri şi cheltuieli, Serviciului Financiar - Contabil, Serviciului Investiţii,
Achiziţii Publice, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 30 mai 2019
Nr. 133

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din
data de 30 mai 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 14 voturi pentru, 2
abţineri, şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21consilieri prezenţi
la sedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 189/CLM/14.05.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie
al bugetului municipiului Buzău pe anul 2018
Bugetul municipiului Buzău pe anul 2018 are la bază:
 Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificare bugetului de stat pe anul
2018;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2018.
De la aprobarea iniţială a bugetului prin Hotărârea nr. 28/2018 a Consiliului Local al Municipiului
Buzău, bugetul local a fost rectificat prin hotărârile nr.127/2018, nr.208/2018, nr.224/2018, nr.267/2018
şi respectiv nr. 293/2018.
În temeiul articolului nr. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare
autorităţilor deliberative, pȃnă la data de 31 mai a anului următor, situaţiile financiare asupra execuţiei
bugetare din anul anterior, precum şi conturile anuale de execuţie a bugetelor locale, instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din bugetele locale.
În proiectul de hotărâre sunt prezentate situaţiile financiare ale anului 2018 ce reprezintă
documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea municipiului Buzău,
precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2018. Situaţiile financiare
ale anului 2018 se compun din : bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie,
plăţile restante, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie
bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.
Astfel cum rezultă din raportul de specialitate al Directiei Finanţe Publice Locale, contul de
încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018 a fost întocmit conform prevederilor legale în următoarea
structură :
a) la venituri:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
Veniturile toatale încasate în anul 2018 au fost în sumă de 230.803 mii lei, fiind constituite din
impozite şi taxe, cote şi sume defalcate din impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată, alte venituri
fiscale si nefiscale, precum şi din subvenţii de la bugetul de stat, iar plăţi efectuate în valoare 229.507
mii lei, rezultatul final al execuţiei bugetare fiind un deficit în valoare de 1.296 mii lei.
În anul 2018, au fost alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prin
Hotărârea de Guvern nr. 994 din 20 decembrie 2018, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu
energie termică în sistem centralizat a populaţiei,în sumă de 8.000 mii lei .
În sensul celor prezentate mai sus, precum şi în temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre anexat, în forma prezentată.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU
DIRECŢIA ECONOMICA
Serviciul Buget, evidenţă venituri şi cheltuieli
Nr. 55.566/2019
AVIZAT:
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Daniela Gogea

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului municipiului Buzău pe anul 2018
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc şi
prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor,
situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare din anul anterior, precum şi conturile anuale de
execuţie ale bugetelor locale, ale instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii şi subvenţii, în urmăoarea structură:
c) la venituri:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
d) la cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
Situaţiile financiare ale anului 2018 reprezintă documente oficiale de prezentare a
situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale,
precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2018.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.129/2019 al ministrului finanţelor publice
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în
domeniul contabilităţii instituţiilor publice, situaţiile financiare anuale cuprind: bilanţ, contul de
rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, plăţile restante, situaţia modificărilor în
structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile
financiare, care includ politici contabile şi note explicative.
La nivelul municipiului Buzău, ca unitate administrativ-teritorială, situaţiile financiare la
data de 31.12.2018 au fost întocmite prin centralizarea situaţiilor financiare prezentate de
aparatul propriu de specialitate şi 41 de centre de execuţie bugetară aferente instituţiilor
publice de subordonare locală finanţate integral de la bugetul local sau din venituri proprii şi
subvenţii.
Situaţiile financiare au fost depuse la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Buzău – Biroul Sinteză şi Asistenţa Elaborării şi Execuţiei Bugetelor Locale sub nr. 14.398/
12.02.2019.
Potrivit contului de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2018, veniturile
realizate au fost în suma totala de 230.803 mii lei, fiind constituite din impozite şi taxe, cote şi
sume defalcate din impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată, alte venituri fiscale si
nefiscale, precum şi din subvenţii de la bugetul de stat. Astfel, în anul 2018, au fost realizate
de municipiul Buzău venituri proprii in valoare de 69.804 mii lei. Sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, în valoare de 72.845 mii lei reprezintă 95,70% din prevederile bugetare
definitive şi cuprind sumele transferate din bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor în sumă de 26.126 mii lei, sume
pentru echilibrarea bugetelor locale în valoare de 46.502 si sume pentru finanţarea
ȋnvăţămȃntului particular ȋn valoare de 217 mii lei. În anul 2018, au fost alocate din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prin Hotărârea de Guvern nr. 994 din 20 decembrie
2018, sume pentru plata cheltuielilor curente şi de capital în vederea asigurării continuităţii
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei,în sumă de
8.000 mii lei .
Cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit în valoare de 79.385 mii lei reprezentând
100% faţă de prevederile bugetare.
Subvenţiile primite de la bugetul de stat pe anul 2018 în valoare de 8.423 mii lei, cuprind
subvenţii pentru finanţarea sănătăţii în sumă de 7.622 mii lei, subvenţii pentru acordarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în valoare de 3
mii lei şi subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional ȋn
sumă de 798 mii lei.
Situaţia
veniturilor
bugetare
realizate
secţiuni se prezintă după cum urmează :

pe

anul
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pe

cele

două

-mii leiNr.
crt
Denumire Indicator

(a)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE
VENITURI CURENTE, din care:

I.
I.1
I.2
I.3
II.
III.

I.
II.
III.

TAXE SI IMPOZITE LOCALE
SUME DEFALCATE DIN TVA
COTE si SUME defalcate din impozitul pe venit
SUBVENTII de la bugetul de stat
VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE PENTRU SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE
SUME rezultate din valorificarea unor bunuri
SUBVENTII de la bugetul de stat
VARSAMINTE
DIN
SECTIUNEA
DE
FUNCTIONARE
TOTAL VENITURI buget local

Prevederi
bugetare
definitive

(1)
221.545
220.607

%
Incasări
realizate/
Prevederi
bugetare
definitive
(2)
(2)/(1)
217.797
98%
216.840
98%

Incasări
realizate

65.132
76.090
79.385
7.946
-7.008

64.610
72.845
79.385
7.965
-7.008

99%
96%
100%
100%

27.122
5.516
12.966
7.008

13.006
5.526
472
7.008

48%
100%
4%

248.667

230.803

93%

Cheltuielile bugetului local în anul 2018 au fost în sumă totala de 229.507 mii lei.
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3809/20178
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, cu modificările şi compltările aduse de
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 129/2019, după efectuarea operaţiunilor de
regularizare, autorităţile administraţiei publice locale împreună cu unităţile Trezoreriei statului,
vor stabili rezultatul execuţiei bugetelor locale la finele anului, pe secţiuni.
Astfel, în urma operaţiunilor efectuate, secţiunea de functionare a contului de execuţie
bugetara pe anul 2018 a înregistrat un excedent în valoare de 5.202 mii lei, iar secţiunea de
dezvoltare un deficit în valoare de 3.906 mii lei, rezultatul execuţiei bugetului local fiind un
excedent în sumă de 1.296 mii lei.
În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar, pe cele doua sectiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, ca sursă de finanţare a unor cheltuieli
ale secţiunii de dezvoltare.
Potrivit Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, cheltuielile sunt strucurate pe părţi, capitole, subcapitole,titluri, articole, precum şi
alineate şi paragrafe, după caz.
Situaţia cheltuielilor bugetare ale anului 2018 pe principalele destinaţii şi pe cele două secţiuni
se prezintă astfel:
-mii leiNr.
crt

Denumire indicator

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Cheltuieli de personal
I.
II. Bunuri şi servicii
III. Dobânzi
IV. Subvenţii
V. Transferuri pentru instituţii publice
VI. Asistenţă socială
VII. Alte cheltuieli
VIII. Rambursări de credite
IX. Plăti efectuate în anii precedenţi şi recuperate în
anul curent
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Transferuri interne
I.
II. Proiecte cu finanţare din fonduri externe

III.
IV.
IX.

Active nefinanciare
Active financiare
Plăti efectuate în anii precedenţi şi recuperate în
anul curent
TOTAL CHELTUIELI buget local

%
Plăţi
efectuate/
credite
bugetare
definitive
96%
99%
94%
99%
99%
99%
90%
88%
100%

Credite
bugetare
definitive

Plăţi
efectuate

221.545
57.335
95.332
1.005
25.750
20.579
13.472
8.250
1.251

212.595
56.584
89.832
998
25.744
20.485
12.119
7.238
1.250

- 1.429

-1.656

36.737
530
2.074

16.912
500
18

46%
94%
1%

33.826

16.087

48%

670

670

100%

-363

-363

258.282

229.507

89%

Plăţile efectuate din bugetul local la 31.12.2018 în sumă de 229.507 mii lei se detaliază
pe capitole de cheltuieli astfel:
La capitolul 51.02 – “Autorităţi publice şi acţiuni externe” s-au efectuat plăţi în
valoare de 20.412 mii lei, din care pentru cheltuieli de personal 13.865 mii lei, cheltuieli cu
bunurile şi serviciile destinate activităţii primăriei municipiului în valoare de 5.565 mii lei,
proiecte cu finantare din fonduri externe 18 mii lei , sume aferente persoanelor cu handicap
neȋncadrate 104 mii lei,cheltuieli de capital în valoare de 917 mii lei şi plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul curent - 57 mii lei.
La capitolul 54.02 – “Alte servicii publice generale” s-au efectuat plăţi în valoare de
1.986 mii lei, destinate funcţionării Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor din
care plăţi aferente cheltuielilor de personal în suma de 1.698 mii lei , cheltuielilor cu bunurile şi
serviciile 262 mii lei, sume aferente persoanelor cu handicap neȋncadrate 18 mii lei şi cheltuieli
de capital în valoare de 9 mii lei.
La capitolul 55.02 – “Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” s-au efectuat
plăţi în valoare de 998 mii lei ce reprezintă dobânda datorata pe anul 2018 aferentă
împrumutului acordat de Ministerul Finanţelor Publice şi contractat de municipiul Buzău în
baza Ordonanţei de urgenţă nr.46/2015, pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative în vederea asigurarea furnizării energiei
termice în sezonul rece.
La capitolul 61.02 – “Ordine publică şi siguranţă naţională” s-au efectuat plăţi în
valoare de 19.055 mii lei, reprezentând cheltuieli de personal pentru Poliţia comunitară în
valoare de 17.659 mii lei, cheltuieli materiale 935 mii lei destinate funcţionării activităţii
Protecţiei civile şi Politiei comunitare, sume aferente persoanelor cu handicap neȋncadrate
326 mii lei şi cheltuieli de capital 137 mii lei.
La capitolul 65.02 – “Învăţământ” s-au efectuat plăţi în valoare de 27.614 mii lei
asigurându-se cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţii curente 25.014 mii lei, transferuri 344 mii lei,
tichete de creşă, tichete sociale pentru gradinita şi ajutoare sociale privind drepturile
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă în
valoare totală de 960 mii lei, alte cheltuieli în sumă de 198 mii lei, cheltuieli de capital în sumă
de 1.309 mii lei şi plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent - 211 mii lei.
La capitolul 66.02 – “Sănătate” s-au efectuat plăţi în valoare de 7.942 mii lei,
asigurându-se drepturi salariale pentru mediatorii sanitari precum şi pentru medicii şi asistenţii
medicali din cabinetele şcolare în sumă de 7.681 mii lei, cheltuieli materiale şi de capital pentru
funcţionarea acestor cabinete în valoare de 152 mii lei, drepturi pentru donatorii de sânge 10
mii lei şi cheltuieli de capital în sumă de 41mii lei.
La capitolul 67.02 – “Cultură, recreere şi religie” s-au efectuat plaţi în valoare de
38.826 mii lei reprezentând : transferuri acordate din bugetul local pentru Centrul Cultural
“Alexandru Marghiloman“ si Sport Club Municipal Gloria Buzău, în valoare de 19.671 mii lei,
întreţinerea grădinilor publice, parcuri, spaţiilor verzi în suma de 18.761 mii lei, sume destinate
finanţării programelor pentru tineret şi alte servicii in domeniul culturii în valoare de 394 mii lei.
La capitolul 68.02 – “Asigurări şi asistenţă socială” s-au efectuat plăţi în valoare de
29.699 mii lei reprezentând : salarii ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, ale
personalului din cadrul Direcţiei de Asistenţă sociala şi cele ale creselor, ȋn valoare de 15.682
mii lei, ajutoare şi indemnizaţii ale persoanelor cu handicap în sumă de 11.150 mii lei, cheltuieli
materiale şi servicii pentru creşe, pentru activitatea proprie a direcţiei şi pentru hrana asigurata
persoanelor nevoiaşe prin Cantina de ajutor social, în suma de 2.848 mii lei, sume aferente
persoanelor cu handicap neȋncadrate 24 mii lei şi plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent - 5 mii lei.
La capitolul 70.02 – “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” s-au efectuat plăţi în
valoare 7.033 mii lei , din care cheltuieli cu iluminatul public, apă canal şi alte cheltuieli
materiale în valoare de 5.735 mii lei şi cheltuieli de capital 1.298 mii lei.
La capitolul 74.02 – “Protecţia mediului” s-au efectuat plăţi în valoare de 15.822mii
lei reprezentând cheltuieli cu bunurile şi serviciile privind salubritatea şi gestiunea deşeurilor
şi alte cheltuieli cu bunurile şi serviciile în domeniul protecţiei mediului, în valoare de 15.476
mii lei, precum şi cheltuieli de capital în sumă de 346 mii lei.
La capitolul 80.02 – “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă” s-au
efectuat plăţi în valoare 766 mii lei reprezentând contribuţia locală privind programul de
dezvoltare regională şi socială.
La capitolul 81.02 – “Combustibili şi energie” s-au efectuat plăţi în valoare de
15.965 mii lei, din care subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif pentru energia
termică livrată populaţiei, suma de 10.144 mii lei. Prin Hotărârea de Guvern nr. 994 din 20
decembrie 2018 au fost alocate municipiului Buzău sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea asigurării continuităţii serviciului
public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei în sumă de 8.000 mii
lei. Despăgubirile civile în valoare de 4.571 mii lei reprezintă plăţile efectuate conform
convenţiei de plată nr.17941/2017 încheiată între Regia Autonomă Municipală RAM Buzău şi
Primăria municipiului Buzău privind eşalonarea debitului privind TVA neachitat la subvenţia
pentru energia termică furnizată populaţiei, iar rambursările de credite în valare de 1.250 mii
lei cuprind ratele trimestriale achitate în anul 2018 pentru împrumutul contractat de municipiul
Buzău în baza Ordonanţei de urgenţă nr.46/2015, pentru stabilirea unor măsuri financiare şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea asigurarea furnizării
energiei termice în sezonul rece.

La capitolul 84.02 – “Transporturi ” s-au efectuat plăţi în valoare de 42.918 mii lei
reprezentând : subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif acordate societăţii de
transport în comun SC “Trans Bus” SA în valoare de 15.600 mii lei şi transferuri în valoare de
500 mii lei , cheltuieli cu întreţinerea şi repararea străzilor în sumă de 26.818 mii lei.
Elementele patrimoniale prezentate în bilanţ sunt elemente de activ, de datorii şi de
capitaluri proprii ale municipiului Buzău la sfârşitul anului 2018.
Valoarea totală a activelor municipiului Buzău la data de 31.12.2018 este de
20.026.775 mii lei şi cuprind următoarele componente:
1. Activele fixe corporale şi necorporale prezintă sold la 31.12.2018 în valoare de
19.752.851 mii lei. Ele sunt prezentate în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin
ajustările cumulate de valoare (amortizările-ca reduceri permanente).
2. Activele financiare peste un an prezintă valoarea părţilor sociale/acţiunilor din
capitalul social al operatorilor economici la care municipalitatea este
asociată/acţionară la data de 31.12.2018, în sumă de 32.285 mii lei.
3. Creanţele curente sunt la data de 31.12.2018 în sumă totală de 183.346 mii lei,
cuprinzând creanţele din operaţiuni comerciale, din decontări între instituţiile
subordonate Consiliului Local, precum şi creanţele bugetului local al municipiului
Buzău din impozite şi taxe.
4. Conturile la trezorerie şi instituţii de credit prezintă la data de 31.12.2018 un sold
de 25.775 mii lei cuprinzând:casa şi alte valori, disponibil al bugetului local,
disponibil al bugetului local şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii şi subvenţii,disponibil din veniturile fondurilor speciale.
Valoarea totala a datoriilor municipiului Buzău se prezintă la data de 31.12.2018 în sumă
de 285.386 mii lei, incluzând următoarele componente:
1. Împrumuturile interne şi externe cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare se
prezintă în sumă de 52.645 mii lei şi cuprinde împrumutul acordat de Ministerul
Finanţelor Publice conform art.IV din Ordonanţa de urgenţă nr.46/2015, pentru
stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi cel acordat conform Legii nr.56/2005 privind aprobarea
contractului de finanţare dintre Romania şi Banca Europeană de Investiţii pentru
Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă,etapa aII-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004.
2. Provizioane necurente prezintă un sold de 1.619 mii lei şi reprezintă sume
prevăzute pentru acordarea drepturilor salariale prevăzute prin hotărâri
judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite
în favoarea personalului din sectorul bugetar, precum şi daune interese moratorii
sub forma dobânzii legale.
3. Datoriile comerciale necurente (ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare
de un an) au o valoare la data de 31.12.2018 de 89 mii lei.
4. Datorii curente se prezintă la data de 31.12.2018 în sumă de 229.820 mii lei – din
care:
- datorii comerciale, avansuri şi alte decontări 208.715 mii lei
- datorii către bugete 9.787 mii lei
- salariile angajaţilor 10.993 mii lei
- Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii,indemnizaţii de
şomaj,burse) 322 mii lei.
Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al unităţii administrativ-teritoriale, în
calitate de proprietar al activelor instituţiei publice după deducerea tuturor datoriilor.
Capitalurile proprii se mai numesc şi active nete sau patrimoniu net şi se determină ca
diferenţă între active şi datorii.
Contul de rezultat patrimonial reprezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor
din cursul exerciţiului bugetar prezentate după natura, sursa sau destinaţia lor. Rezultatul

patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanţa financiară a insituţiei publice,
respectiv excedent sau deficit patrimonial, şi se determină pe fiecare sursă de finanţare în
parte şi anume: buget local, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii sau activităţi finanţate integral din venituri proprii. Conţinutul contului de rezultat
patrimonial se regăseşte în structura prevăzută în conformitate cu Normele
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice şi
prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor la data de 31.12.2018, rezultând din
centralizarea unităţilor subordonate un excedent în sumă de 5.454 mii lei.
Situaţia fluxurilor prezintă existenţa şi mişcările de numerar şi echivalent de
numerar aflat în conturile de disponibilităţi din trezoreria statului, bănci comerciale şi casieria
instituţiilor publice, pe tipuri de activităţi: operaţională, de investiţii şi de finanţare.
La finele anului 2018, situaţia fluxurilor de trezorerie înregistrează un sold final de 24.023
mii lei, şi cuprinde rezultatul execuţiei bugetare cumulat, pe fiecare sursa de finanţare în parte,
precum şi disponibilul din mijloace cu destinatie specială.
In temeiul articolului nr. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi al articolului nr. 36, alin. (2), lit. b) ]i alin. (4), lit.
a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi
promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea
adoptării lui în forma prezentată.
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