
  
    ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

        
H O T Ă R Â R E  

privind rectificarea 3 a 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. 337/CLM/04.09.2019; 
 - raportul nr. 105.172/03.09.2019  al Serviciului Buget, Evidenta Venituri si Cheltuieli;  

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău;  

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.12/14.08.2019 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2019; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău nr.79.011/28.08.2019 cu 
privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale; pentru anul 2019, alocate conform Ordonanţei Guvernului nr.12/14.08.2019 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019; 

- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău nr.79.014/28.08.2019 cu 
privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat; pentru anul 2019, alocate 
conform Ordonanţei Guvernului nr.12/14.08.2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2019; 
 În temeiul prevederilor art. 84, alin. (3-5), art. 87, alin. (3) si 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 si 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 3 a bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2019, 
conform anexei  nr. 1.  
           Art.2.- Se aprobă rectificarea listelor obiectivelor de investiţii şi dotărilor independente pe 
anul 2019,  cu finanţare din bugetul local, liste prevăzute în anexele nr. 3, 3/4, 3/8, 3/9, 3/11, 
3/12,  3A, 3B/1 şi 3B/3. 
            Art.3.- Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2019, conform anexei  
nr. 2.  
            Art. 4. - Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019, cu finanţare 
din bugetul împrumuturilor interne, listă prevăzută în anexa nr. 3 C.  
 
 
 



          Art. 5.- Anexele nr. 1, 2, 3, 3/4, 3/8, 3/9, 3/11, 3/12,  3A, 3B/1, 3B/3 şi 3C fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art. 6. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzău să repartizeze influenţele 
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 pe ordonatori terţiari de credite, şi să soluţioneze cu operativitate 
modificari în structura bugetelor instituţiilor finanţate din bugetul local pe anul 2019. 
            Art. 7.- 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 Vasile Murguleț 

 
 
 
 
 
                                                                 

 
                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                               Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 09 septembrie 2019 
Nr. 249 
 

 
 
 

 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului  Buzău în sedinţa din 
data de 09 septembrie 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 19 voturi pentru, 
4 abţineri, şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri 

prezenţi la şedinţă.   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL  BUZĂU 

-PRIMAR- 
Nr. 337/CLM/04.09.2019 

 
 

 
R E F E R A T  

la proiectul de hotărâre privind rectificarea 3  
a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019 

 

 
 

  Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 102 din 24 aprilie 2019 şi rectificat potrivit Hotărârilor Consiliului Local nr. 
169/30.07.2019 şi 227/23.08.2019. 
 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.   
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019  nr. 50/2019, 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2019 precum si adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău, nr. 
79.014/28.08.2019 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat şi  adresa 
nr.79.011/28.08.2019 cu privire la majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019,  este necesară rectificarea   bugetului 
municipiului Buzău pe anul 2019. 
           Conform prevederilor Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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.                          
 În acest context, bugetul local al municipiului Buzău se majorează cu 9.096  mii lei.  
         
           Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile 

secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective. 

           În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006  
“autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în 

interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la 
înfiinţarea unor servicii de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile legii. 
Autorităţile deliberative pot hotărî achiziţionarea, în numele şi în interesul colectivităţilor locale 
pe care le reprezintă, de acţiuni la societăţile la a căror constituire au participat cu aport de 
capital sau în natură şi pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condiţiile legii”. 
     Având în vedere  faptul că, în temeiul legii au fost propuse  majorări ale capitalului social 
deţinut la Societatea Comercială “S.C. Pieţe Târguri şi Oboare” Buzău, este necesar a se 
propune modificarea corespunzătoare a bugetului local pe anul 2019. 

In urma analizei efectuată privind  execuţia bugetară la 31.08.2019 şi evoluţia 
principalilor indicatori bugetari se propune diminuarea cheltuielilor cu investiţiile la unele capitole 
bugetare.. 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. 
       
         De asemenea, în anul 2018, a fost încheiat contractul de credit 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. Primăria Municipiului Buzău  a 
solicitat efectuarea de trageri în anul 2019 a sumei de 24.300 mii lei, suplimentar faţă de 
valoarea autorizată prin HCAIL nr.5402/2018. Comisia de Autorizare a Imprumuturilor locale, 
prin Hotărârea nr.5826/22.08. 2019 a aprobat efectuarea de trageri pentru anul 2019 în valoare 
de 28.758 mii lei pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local. Astfel,au fost 
identificate noi obiective de investiţii a căror realizare reprezintă o prioritate a municipiului Buzău 
şi care ar putea fi demarate în perioada imediat următoare, investiţii aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău din septembrie 2019.  

 
 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ROMÂNIA 
          JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMARIA MINICIPIULUI BUZǍU                                                                                                           
      DIRECŢIA  ECONOMICĂ                                                                                          
Serviciul buget,evidenţă venituri şi cheltuieli                                                    Avizat,                                                                       

       Nr.105.172 /03.09.2019                                                              Director Executiv Adjunct 
                                                                                                      Daniela  Gogea 

 

 
R A P O R T 

privind rectificarea bugetului municipiului Buzău,  
  pe anul 2019 

 
          Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr.102 din 24 aprilie 2019 şi rectificat potrivit Hotărârilor Consiliului Local nr. 
169/30.07.2019 şi 227/23.08.2019. 
 Pentru anul 2019, veniturile bugetului local au fost aprobate initial 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.   
         Bugetul municipiului Buzau a fost  rectificat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 227/ din 
23 august  2019 la valoarea de 261.897 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 272.808 mii lei, cu 
acelasi  deficit de  10.911  mii lei.  

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.   
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2019 precum si adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău, nr. 
79.014/28.08.2019 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat, respectiv 
nr.79.011/28.08.2019 cu privire la majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019,  este necesară rectificarea   bugetului 
municipiului Buzău pe anul 2019. 
           Conform  Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, 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.                          
 În acest context, bugetul local al municipiului Buzău se majorează cu 9.096 mii lei.  
 
      La partea de cheltuieli, pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite asigură cu 
prioritate  cheltuielile secţiunii de funcţionare ale bugetelor respective. 
      Avand în vedere necesitatea asigurării prioritare a cheltuielilor pentru  întreţinere  în bune 
condiţii a activităţii institutiilor publice,  este necesară suplimentarea bugetului unor proiecte, 
programe, activităti.Totodată, ţinând cont de preocuparea permanentă a administratiei publice 
locale pentru realizarea unei bune comunicări cu cetăţenii a fost implementat programul  “ 
Centru operaţional de management integrat pentru fundamentarea deciziilor în implementarea 
proiectelor strategice şi informarea cetatenilor- Comunicare”. 
  Potrivit adresei nr. 9.049/02.09.2019  comunicată de Direcţia de Asistenţă Socială a 
Municipiului Buzău, se diminuează cu 1.400 mii lei cheltuielile cu ajutoarele sociale pentru 
acordarea unor ajutoare de urgenţă, conform HCL nr.231/2018, privind aprobarea criteriilor 
pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale, 



 modificată prin HCL nr.104/24.042019.   
        La  capitolul  “Transporturi” subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif” 
aprobate pentru activitatea de transport în comun de călători au fost utilizate pana la data de 31 
august 2019 în proporţie de 98%.Prin adresa nr.7772/2019, SC Trans bus a solicitat 
suplimentarea alocaţiilor bugetare cu suma de 3.000 mii lei, motiv pentru care propunem 
majorarea alocatiilor cu aceasta destinaţie, cu suma de 3.000 mii lei. 
        În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006  
“autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în 
interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la 
înfiinţarea unor servicii de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile legii. 
Autorităţile deliberative pot hotărî achiziţionarea, în numele şi în interesul colectivităţilor locale 
pe care le reprezintă, de acţiuni la societăţile la a căror constituire au participat cu aport de 
capital sau în natură şi pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condiţiile legii”. 
  Având în vedere  faptul că, în temeiul legii au fost propuse  majorări ale capitalului social 
deţinut la Societatea Comercială “S.C. Pieţe Târguri şi Oboare” Buzău, este necesar a se 
propune modificarea corespunzătoare a bugetului local pe anul 2019. 

Analizând execuţia bugetară la 31.08.2019 şi evoluţia principalilor indicatori bugetari 
propunem diminuarea cheltuielilor cu investiţiile la unele capitole bugetare aşa  cum sunt 
detaliate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 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. 
       
        Bugetul creditelor interne a fost rectificat  potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 227/ din 23 
august  2019 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău,  atât la partea de venituri cât şi la 
partea de cheltuieli, la valoarea de 5.736 mii lei.  
         De asemenea, în anul 2018, a fost încheiat contractul de credit 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 în anul 2019 în sumă de 
4.458 mii lei. Prin adresa nr. 29.018/12.03.2019 Primăria Municipiului Buzău  a solicitat 
efectuarea de trageri în anul 2019 a sumei de 24.300 mii lei, suplimentar faţă de valoarea 
autorizată prin HCAIL nr.5402/2018. Comisia de Autorizare a Imprumuturilor locale, prin 
Hotărârea nr.5826/22.08. 2019 a aprobat efectuarea de trageri pentru anul 2019 în valoare de 
28.758 mii lei pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local. Astfel,au fost identificate 
noi obiective de investiţii a căror realizare reprezintă o prioritate a municipiului Buzău şi care ar 
putea fi demarate în perioada imediat următoare, investiţii aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău din septembrie 2019.In acest sens se rectifică lista obiectivelor de 
investiţii pe anul 2019 cu finanţare din bugetul împrumuturilor interne, listă prevăzută în anexa 
nr. 3 C.  

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre 
analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre în forma  prezentată. 
 
 

CONSILIER CU ATRIBUTII DE SEF SERVICIU 
Nicoleta Căpăţînă 

 
 

 


