
  
     ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 

 
        

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 307 din data de 30.09.2019 
privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă 
extraordinară; 
 Având în vedere: 
         - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
358/CLM/30.09.2019; 
 -  referatul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, înregistrat sub nr.  
117.011/30.09.2019, prin care se propune majorarea bugetului local cu sume din 
Fondul de interventie  la dispozitia Guvernului, virarea de credite bugetare in cadrul 
aceluiasi capitol bugetar, modificarea repartizarii pe trimeste a bugetului local  al 
municipiului Buzău  pe anul 2019 precum şi rectificarea listei obiectivelor de investiţii 
anexa nr.3 si  pentru proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile, listă 
prevăzută în anexa nr. 3B/3; 
    - prevederile art. 49, alin. (5) si (6) şi art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare ;            
   - prevederile Hotararii Guvernului nr. 698/18.09.2019 privind alocarea unei 
sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat 
pe anul 2019 pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati 
naturale; 
   - 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; 
   - prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, cu modificările și completările ulterioare; 
   - adresa nr. 117910/26.09.2019 de la Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice privind aprobarea valorii aferente Cererii de plata nr.1 pentru 
Proiectul “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe B4 D. Filipescu și Gerom 2 din 
Municipiul Buzău”. 
 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 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 majorarea cu 7.587  mii lei a bugetului local al municipiului 
Buzău pe trimestrul III 2019,  conform Anexei nr. 1, care va înlocui anexa nr. 1 la 
HCL nr. 249/09.09.2019 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 
2019.                                                                                                                           
       Art. 2.- Se aprobă virarea creditelor bugetare  în cadrul aceluiaşi capitol 
bugetar pe anul 2019, conform anexei nr. 1a. 
       Art. 3.- Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a bugetului,  pe anul 
2019, conform anexei nr. 1b. 
    Art.4.- Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii conform Anexei nr. 
3, precum şi lista pentru proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile, 
conform anexei nr. 3B/3, liste prevăzute în anexele din Hotărârea Consiliului Local al 



Municipiului Buzău nr. 249/09.09.2019 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului 
Buzău pe anul 2019.  
 Anexele 3 și 3B/3 rectificate potrivit alin. 1, din prezenta hotărâre, înlocuiesc 
Anexele 3 și 3B/3 ale HCL nr. 249/09.09.2019 privind rectificarea 3 a bugetului 
municipiului Buzău pe anul 2019.  
    Art. 5.- Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 3 şi 3B/3 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.        
   Art. 6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Serviciului Buget, Evidenţă venituri şi cheltuieli, Serviciul Financiar-contabil, Serviciul 
Investitii, Achizitii publice,  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

     INIȚIATOR 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Constantin Toma 
        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
 
 
                

                                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                             SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                    Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL  BUZĂU 

-PRIMAR- 
Nr. 358/CLM/30.09.2019 

 
 
 

R E F E R A T  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea 4  
a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019 

 
           

Prevederile Hotrarii Guvernului nr. 698/18.09.2019 privind alocarea unei sume 
din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 
2019  pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale, au 
fost majorate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata 
cheltuielilor curente si de capital, pentru municipiul Buzău, cu suma de 7.587  mii lei.    

Sumele alocate prin actul normativ mai sus menţionat sunt pentru efectuarea 
unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților 
naturale produse în anul 2019, şi vor avea   ca destinaţie următoarele obiective: 

- reabilitare pasaj Horticolei peste strada Alexandru Marghiloman;  
- reabilitare pasaj rutier Metalurgica peste calea ferată Buzău- Făurei; 
- reabilitare pasaj rutier Metalurgica peste drumul național DN 2B. 
Având în vedere Referatul Serviciului Financiar-contabil nr. 

116.976/27.09.2019, este necesară virarea creditelor bugetare in cadrul aceluiasi 
capitol precum si  modificarea repartizării pe  trimestre a bugetului, potrivit 
prevederilor art. 49 si 50, din Legea finanţelor publice  locale nr. 273/2006  cu 
modificările  şi completările ulterioare. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei precum şi a realizării obiectivelor 
de investiţii,  este necesară modificarea repartizării trimestriale la capitolele  
Autorităţi Publice, Cultura, recreere, religie, Locuinte, servicii si Protectia mediului. 

La capitolul Invatamant s-au efectuat virari de credite bugetare in cadrul 
aceluiasi capitol, la titlul “bunuri si servicii”, motivate de Notele de fundamentare  
initiate de institutiile de invatamant preuniversitar de stat si aprobate de ordonatorul 
principal de credite. 

Având in vedere necesitatea echilibrarii bugetare propunem  modificarea 
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
trimestrul al III lea si  al IV lea.  

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019  nr. 50/2019 
și adresa nr.117910/26.09.2019 de la Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice privind aprobarea valorii aferente Cererii de plata nr.1 pentru 
Proiectul “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe B4 D. Filipescu și Gerom 2 din 
Municipiul Buzău”,  este necesară rectificarea  bugetului municipiului Buzău pe anul 
2019. 

Este urgent a se aproba deoarece sumele încasate de la Autoritatea de 
Management trebuie să fie plătite către parteneri în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la încasarea acestora, respectiv de la data de 27.09.2019, conform 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015. 
 În acest context, bugetul local al municipiului Buzău se majorează cu suma de 
31 mii lei la poziția nr. 2 din lista obiectivelor de investiţii pentru proiecte cu finanțare 
din Fonduri Externe Nerambursabile, dar se și diminuează cu aceeași sumă la 
poziția nr.1 din aceeași listă.  

Având în vedere că modificările menţionate influenţează prevederile bugetului 
local (centralizat) este necesară adoptarea unui proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2019, conform anexelor nr 



1, 1a, 1b, 3 şi 3B/3 în vederea transmiterii catre Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Buzau. 

În sensul celor de mai sus va rugăm să aprobaţi proiectul de hotărâre  în 
forma prezentată. 

                                                                        
                                                                                       

 
P R I M A R, 

 Constantin Toma 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
               ROMÂNIA 
          JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZǍU                                                                                                           
      DIRECŢIA  ECONOMICĂ                                                                                          
Serviciul buget,evidenţă venituri şi cheltuieli                                                     
       Nr 117.011/30.09.2019                                                              

Avizat,                                                                       
        Director Executiv Adjunct 

                                                                                                  Daniela  Gogea 
 

 
R A P O R T 

privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău,  
  pe anul 2019 

 
Prevederile Hotararii Guvernului nr. 698/18.09.2019 privind alocarea unei 

sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat 
pe anul 2019  pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati 
naturale, au fost majorate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
plata cheltuielilor curente si de capital, pentru municipiul Buzău, cu suma de 7.587  
mii lei.    

Sumele alocate prin actul normativ mai sus menţionat sunt pentru efectuarea 
unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților 
naturale produse în anul 2019, şi vor avea   ca destinaţie următoarele obiective: 

- reabilitare pasaj Horticolei peste strada Alexandru Marghiloman;  
- reabilitare pasaj rutier Metalurgica peste calea ferată Buzău- Făurei; 
- reabilitare pasaj rutier Metalurgica peste drumul național DN 2B. 
Având în vedere Referatul Serviciului Financiar-contabil nr. 

116.976/27.09.2019, este necesară virarea creditelor bugetare in cadrul aceluiasi 
capitol precum si  modificarea repartizării pe  trimestre a bugetului, potrivit 
prevederilor art. 49 si 50, din Legea finanţelor publice  locale nr. 273/2006  cu 
modificările  şi completările ulterioare. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei precum şi a realizării obiectivelor 
de investiţii,  este necesară modificarea repartizării trimestriale la capitolele  
Autorităţi Publice, Cultura, recreere, religie, Locuinte, servicii si Protectia mediului. 

La capitolul Invatamant s-au efectuat virari de credite bugetare in cadrul 
aceluiasi capitol, la titlul “bunuri si servicii”, motivate de Notele de fundamentare  
initiate de institutiile de invatamant preuniversitar de stat si aprobate de ordonatorul 
principal de credite. 

Având in vedere necesitatea echilibrarii bugetare propunem  modificarea 
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
trimestrul al III lea si  al IV lea.  

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019  nr. 50/2019 
și adresa nr.117910/26.09.2019 de la Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice privind aprobarea valorii aferente Cererii de plata nr.1 pentru 
Proiectul “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe B4 D. Filipescu și Gerom 2 din 
Municipiul Buzău”,  este necesară rectificarea  bugetului municipiului Buzău pe anul 
2019. 

Este urgent a se aproba deoarece sumele încasate de la Autoritatea de 
Management trebuie să fie plătite către parteneri în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la încasarea acestora, respectiv de la data de 27.09.2019, conform 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015. 
 În acest context, bugetul local al municipiului Buzău se majorează cu suma de 
31 mii lei la poziția nr. 2 din lista obiectivelor de investiţii pentru proiecte cu finanțare 
din Fonduri Externe Nerambursabile, dar se și diminuează cu aceeași sumă la 
poziția nr.1 din aceeași listă.  



Având în vedere că modificările menţionate influenţează prevederile bugetului 
local (centralizat) este necesară adoptarea unui proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2019, conform anexelor nr 
1, 1a, 1b, 3 şi 3B/3 în vederea transmiterii catre Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Buzau. 

În sensul celor de mai sus va rugăm să aprobaţi proiectul de hotărâre  în forma 
prezentată. 

                                                                        
                                                                                       

 
 

CONSILIER CU ATRIBUTII DE SEF SERVICIU 
Nicoleta Căpăţînă 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                             

 
   ANEXA NR. 1           

                                                                
 la Hotărârea nr.   ___ din 30 septembrie 2019 

                                                                       a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 
 
 

BUGET LOCAL 
2019 

 
 

                                                                                                                                                                 
-mii lei- 

   Denumire indicator 
Cod 

indicator 
Program 

2019 
Influenţ

e 
Program 
actualizat 

TOTAL VENITURI, din care : 21 270.993 +7.587 278.580 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata, din care: 

11.02 52.666 +7.587 60.253 

Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale, din Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia  
Guvernului 

11.02.06 39.541 +7.587 
 

47.128 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 24 281.904 +7.587 289.491 

Cap. Transporturi 84.02 45.015 +7.587 52.602 

-active nefinanciare 71 13.360 +7.587 20.947 

 
 
 
 PRIMAR, 
    Constantin Toma 
 
 
 

        Director Executiv Adjunct 
                                                                                                  Daniela  Gogea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                      
 

                    ANEXA NR. 1a 
                                                                la Hotărârea nr.  ___ din 30 septembrie 2019 
                                                                       a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

 
BUGETUL LOCAL 

PE ANUL 2019 
-VIRARE DE CREDITE BUGETARE -       

     
 

                                                                                                                         -mii lei- 

 Nr. 
crt 

Denumire indicator   
 

Cod 
indicator 

Program 
2019 

Trim. III Program 
actualizat 

B.  CHELTUIELI, total din care:  281.904,00 - 281.904,00 

1. Autoritati publice, din care: 51. 27.722,00 - 27.722,00 

 Bunuri si servicii, din care: 20 4.550,00 - 4.550,00 

 -furnituri de birou 20.01.01 55,31 +7,00 62,31 

 -materiale pentru curăţenie 20.01.02 13,09 +3,00 16,09 

 -apă, canal, salubritate 20.01.04 28,40 +8,00 36,40 

 -poştă,telecomicaţii, internet 20.01.08 515,00 +80,00 595,00 

 -materiale si prestari servicii 20.01.09 1.459,21 +1,00 1460,21 

 -alte bunuri şi servicii pt.întreţinere 20.01.30 48,77 -12,00 36,77 

 -alte obiecte inventar 20.05.30 107,03 -13,00 94,03 

 -consultanta, expertiza 20.12 276,46 -59,00 217,46 

 -protocol şi reprezentare 20.30.02 22,00 +10,00 32,00 

 -prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 75,10 -25,00 50,10 

2. Alte servicii publice, din care: 54. 2.764,00 - 2.764,00 

 Cheltuieli de personal, din care: 10 2.300,00 - 2.300,00 

 -vouchere de vacanţă 10.02.06 31,00 -1,00 30,00 

 -contribuţia asiguratorie pt.muncă 10.03.07 36,00 +1,00 37,00 

 Bunuri si servicii,din care: 20 420,00 - 420,00 

 -furnituri de birou 20.01.01 32,80 -3,00 29,80 

 -încălzit,iluminat şi forţă motrică 20.01.03 32,00 -5,00 27,00 

 -carburanti si lubrifianti 20.01.05 7,10 -2,30 4,80 

 -posta , telecomunicatii 20.01.08 18,70 -3,00 15,70 

 -materiale si prestari servicii 20.01.09 61,90 +36,80 98,70 

 -deplasări interne 20.06.01 8,50 -3,50 5,50 

 - pregătire profesională 20.13 10,00 -6,00 4,00 

 - prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 7,00 -3,00 4,00 

 -alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  20.30.30 20,00 -11,00 9,00 

3. Ordine Publică, din care: 61. 21.643,00 - 21.643,00 

 Bunuri si servicii, din care: 20 703,00 - 703,00 

 -apa, canal si salubritate 20.01.04 7,16 0,50 7,66 

 -carburanti si lubrifianti 20.01.05 100,00 -13,50 86,50 

 - posta , telecomunicatii 20.01.08 95,90 +1,00 96,90 

 - alte cheltuieli cu bunuri 20.30.30 43,72 +12,00 55,72 

4. Asistenta sociala din care: 68. 43.767,00 - 43.767,00 

 Cheltuieli de personal, din care: 10 24.285,00 - 24.285,00 

 - vouchere de vacanţă 10.02.06 703,00 -0,20 702,80 

 - contribuţia asiguratorie pt.muncă 10.03.07 910,00 +0,20 910,20 

 Bunuri si servicii,din care: 20 2.797,00 - 2.797,00 

 --alte obiecte inventar 20.05.30 30,00 -0,50 29,50 



 -chirii 20.30.04 2,10 +0,50 2,60 

5. Locuinte, servicii din care: 70 20.684,00 - 20.684,00 

 Bunuri si servicii, din care: 20 6.500,00 - 6.500,00 

 -apa, canal,salubritate 20.01.04 936,00 +200,00 1.136,00 

 -reparatii curente 20.02 2.210,00 -200,00 2.010,00 

      
 

 
 PRIMAR, 
    Constantin Toma 
 
 
 

        Director Executiv Adjunct 
                                                                                                  Daniela  Gogea 

 
 
 
 

                                     
                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
                                                                                  ANEXA nr. 1b  

                                                                 la Hotărârea nr. ___ din 30 septembrie 2019 
                                                                       a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
                                                      
 
 
 
 

BUGETUL  LOCAL  

PE ANUL 2019 

-MODIFICARE  REPARTITIE TRIMESTRIALA - 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                          -mii lei-     

Nr. 
crt 

Denumire indicator   
 

Cod 
indicator 

Program 
2019 

Trim. III Trim IV Program 
actualizat 

A. VENITURI, total din care:  270.993 +964 -964 270.993 

 -cote defalcate din impozitul pe 
venit 

04.02.01 103.604 +964 -964 103.604 

       

B.  CHELTUIELI, total din care:  219.635 +964 -964 219.635 

1. Autoritati publice, din care: 51. 27.722 +180 -180 27.722 

 -bunuri si servicii 51.20 4.550 +180 -180 4.550 

       

2. Cultura, recreere, religie, din 
care: 

67. 41.985 +213 -213 41.985 

 -cheltuieli de capital 67.71 1.452 +213 -213 1.452 

       

3. Locuinte, servicii, din care: 70. 20.684 +241 -241 20.684 

 -bunuri si servicii 70.20 6.500 +241 -241 6.500 

       

4. Protectia mediului, din care: 74. 13.889 +330 -330 13.889 

 -bunuri si servicii 74.20 12.565 +330 -330 12.565 

       

 
 
 
 PRIMAR, 
    Constantin Toma 
 
 
 

        Director Executiv Adjunct 
                                                                                                  Daniela  Gogea 

 
 

 
 


