
  
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

        
H O T Ă R Â R E  

privind rectificarea bugetului municipiului Buzău,  
  pe anul 2019 

 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
        - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
277/CLM/23.07.2019; 
 - raportul nr. 74.304/2019 al Serviciului Buget, Evidenta Venituri si Cheltuieli;  

- 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. 
 - adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Buzau nr. 
45652/17.05.2019, pentru finantarea invatamantului particular sau confesional 
acreditat; 
  În temeiul prevederilor art. 84, alin. 3-5, art. 87, alin. 3 și alin. 5, art. 88, art. 
129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc, 
precum și art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 
2019, conform anexelor   nr. 1 şi 2.  
          Art.2.- Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor publice finanţate din 
bugetul municipiului Buzău, conform anexei nr. 1a. 
 Art.3.- Se aprobă rectificarea listelor obiectivelor de investiţii şi dotărilor 
independente pe anul 2019,  cu finanţare din bugetul local , liste prevăzute în 
anexele nr. 3, 3/1, 3/2, 3/4,  3/4a,  3/6, 3/8, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 4/1, 6/2, şi 3A. 
          Art.4. – Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 5. 
           Art.5 – Se aprobă rectificarea cheltuielilor pentru finanţarea din bugetul 
local pe anul 2019 a acţiunilor privind capitolul ”Cultură, recreere şi religie“ 
conform anexei 4 B. 



 Art.6.- Anexele nr. 1, 1a, 2,  3, 3/1, 3/2, 3/4,  3/4a,  3/6, 3/8, 3/10, 3/11, 3/12, 
3/13, 3A, 4/1, 4 B,  5 şi 6/2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.7. – Art.8 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.102/24 
aprilie 2019 cu privire la aprobarea bugetului municipiului Buzău pe  anul 2019, se 
modifică şi va avea următorul cuprins:” Se aprobă utilizarea excedentului rezultat 
din execuţia bugetară a anilor precedenţi în valoare de 10.911 mii lei, ca sursă de 
finanţare a unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare, prezentate în anexa nr.3A “. 
        Art.8.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Serviciului Buget, Evidenţă venituri şi cheltuieli, Serviciul Financiar-contabil, 
Serviciul Investitii, Achizitii publice, Serviciul Resurse Umane,Prognoză, 
Organizare, Cooperare Interinsituţională, precum şi ordonatorii terţiari de credite 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Ștefan Țăndărescu 

 
 
 
 
 
                                                                 

 
                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                               Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 iulie 2019 
Nr. 169 

 
 

 
 Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

ședinţa din data de 30 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3, lit. 
a, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
un număr de 16 voturi pentru, 4 abţineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
23 consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la ședinţă. 

Domnul consilier Vlad George – Aurelian nu votează. 
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Nr. 277/CLM/23.07.2019 

 
 
 

 
R E F E R A T 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  
municipiului Buzău, pe anul 2019 

 
 
 

 Potrivit prevederilor  Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/ 15 martie 
2019, a fost aprobat bugetul municipiului Buzău, conform Hotărârii Consiliului 
Local nr. 102 din 24 aprilie  2019.  
 Pentru anul 2019, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 
257.867 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 268.778 mii lei, cu un deficit de  
10.911  mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat  pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.   

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 ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.   
  În acest context, bugetul local al municipiului Buzău se majorează cu 3.090  
mii lei. Suma rezultată provine din  majorarea  sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finantarea invatamantului particular potrivit adresei nr. 
45652/17.05.2019,  comunicata de Agentia  Judeteana a Finantelor Publice 
Buzau, din incasarea veniturilor din valorificarea unor bunuri, a donatiilor si 
sponsorizarilor, precum si din valoarea sumelor reprezentand subventii de la 
bugetul de stat pentru finantarea sanatatii stabilite prin contractul 
nr.2.493/07.05.2019, încheiat  între Direcţia de Sănătate Publică Buzău şi 
Primăria Municipiului Buzău. 
 Veniturile din valorificarea bunurilor  precum si donatiile si sponsorizarile se 
includ în buget, potrivit prevederilor legale,  numai dupa încasarea lor.  
 Cheltuielile bugetului local aprobate  la  suma de 268.778 mii lei, se 
majorează cu 3.090  mii lei. 
 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 aprobat  atât la venituri cât şi la cheltuieli, la valoarea de 
30.254,61 mii lei, având vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea 
de dezvoltare, în sumă de 218 mii lei. 
 



 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.  
 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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          JUDEŢUL BUZĂU 
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R A P O R T 

privind rectificarea bugetului municipiului Buzău,  
  pe anul 2019 

 
         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.   
 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Buzau nr. 102 din 24 aprilie 2019  în conformitate cu prevederilor  Legii bugetului 
de stat pe anul 2019, nr. 50/ 15 martie 2019. 
 Pentru anul 2019, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 257.867 mii 
lei, iar cheltuielile la valoarea de 268.778 mii lei, cu un deficit de  10.911  mii lei, acoperit din 
excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare.   
 În acest context, bugetul local al municipiului Buzău se majorează cu 3.090  mii lei. La 
partea de venituri, suma este rezultată din  majorarea  sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finantarea invatamantului particular potrivit adresei nr. 45652/17.05.2019,  
comunicata de Agentia  Judeteana a Finantelor Publice Buzau, din incasarea veniturilor din 
valorificarea unor bunuri, a donatiilor si sponsorizarilor, precum si  din valoarea sumelor 
reprezentând subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii. 
        Conform  Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare,  donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de 
venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor.  Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, 
a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral 
venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară 
locală, numai după încasarea lor. Astfel, sumele încasate din donaţii şi sponsorizări au fost 
evidenţiate atît la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform contractelor de 
sponsorizare încheiate de Direcţia de Asistenţă Socială  şi Scoala Gimnazială Nicolae Titulescu. 
           In luna mai 2019, a fost incheiat contractul nr. 2493/07.05.2019 intre Directia de 
Sanatate Publica Buzau si Primaria Municipiului Buzau cu privire la asigurarea drepturilor 
salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor de medicină 
generală şi dentară  din unităţile sanitare de învăţământ, prin care au fost stabilite sumele 
reprezentând subventii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii.  
           În vederea funcţionării instituţiei Sport Club Municipal Gloria Buzău sumele aprobate 
iniţial se majorează cu suma de 3.320 mii lei, din care 1.120 mii lei pentru achiziţia de bunuri de 
natura mijloacelor fixe, iar 2.200 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare. 
 
             La capitolul “Transporturi” subvenţiile aprobate pentru activitatea de transport în comun 
de călători, au fost utilizate pana la data de 30 iunie 2019 în proporţie de 75%, motiv pentru 
care propunem majorarea alocatiilor cu aceasta destinaţie, cu suma de 1.150 mii lei.De 
asemenea, pentru achiziţionarea sistemului E-TICHETING este necesară majorarea sumelor 
alocate pentru Societatea Trans Bus pentru investiţii de interes public, cu suma de 1.250 mii lei. 



 
În urma analizei execuţiei bugetare prognozate pe parcursul primelor şase luni ale anului 

2019 si a evoluţiei principalilor indicatori bugetari propunem diminuarea cheltuielilor curente 
finanţate din veniturile proprii ale municipiului Buzău,(şi majorarea cheltuielilor cu investiţiile)  în 
scopul înlăturării riscului necorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a execuţiei 
bugetare pe primele şase  luni ale anului. Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate 
investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în 
prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind 
necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi 
aprobate potrivit dispoziţiilor legale. 
     ` Cheltuielile de investiţii se detaliază în anexǎ distinctă de către ordonatorul principal de 
credite, pe bază de note de fundamentare, care trebuie sǎ cuprindǎ elemente referitoare la 
necesitatea, oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici unor asemenea investiţii, şi se aprobă 
de autorităţile deliberative odată cu bugetul local,  în conformitate cu prevederile art. 46 alin. 3) 
din Legea finantelor publice locale. 
 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 aprobat  atât la venituri cât şi la cheltuieli, la valoarea de 30.254,61 mii lei, având 
vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 218 mii lei. 
 
 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.  
  Având in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
spre analiză si aprobare, proiectul de hotărâre în forma  prezentată. 
 
 

CONSILIER CU ATRIBUTII DE SEF SERVICIU 
Nicoleta Căpăţînă 

 
 

 
 
 
 
 
 


