ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
privind rectificarea 5 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.
384/CLM/14.10.2019, prin care se propune rectificarea bugetului municipiului
Buzău, pe anul 2019;
- raportul nr. 123.319/14.10.2019 al Serviciului Buget ,Evidenta Venituri si
Cheltuieli;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- nota cu privire la îndreptarea unei erori materiale de redactare a Anexei
nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.273/30 septembrie 2019
privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
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 bugetului local al municipiului Buzău pe anul
2019, conform anexelor nr. 1.
Art.2.- Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor publice finanţate din
bugetul municipiului Buzău, conform anexei nr. 1a.
Art.3.- Se aprobă rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri
proprii si subventii, al municipiului Buzău pe anul 2019, conform anexelor nr. 5.
Art.4.- 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, 3/9, 3/12, 3A, 3B/3, 3B/4 si 4/1.

Art. 5.- Anexele nr. 1, 1a, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/4a, 3/6, 3/8, 3/9, 3/12, 3A,
3B/3, 3B/4 , 4/1 si 5, 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,
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
CU ATRIBUȚII DELEGATE,
Elena Camelia Toma

Buzău, 21 octombrie 2019
Nr. 279

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
sedinţa din data de 21 octombrie 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, 5 abţineri, şi 0 voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 384/CLM/14.10.2019

REFERAT
privind rectificarea 5 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, 227/23.08.2019, 249/09.09.2019 si
273/30.09.2019.
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.
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 administrativteritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea
de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor.
Avand in vedere implementarea proiectului derulat prin MDRAP privind
achizitia de autobuze electrice , pentru anul 2019, este necesara majorarea
veniturilor din sume primite de la Fondul European de Dezvoltare Regionala .
În acest context, bugetul local al municipiului Buzău se majorează cu 349
mii lei.
Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate
cheltuielile secţiunilor 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/diminuarea bugetului unor proiecte, programe, activităti.
In urma analizei efectuată privind execuţia bugetară la 31.09.2019 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.

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
Nr. 123.319 /14.10.2019

Avizat,
Director Executiv Adjunct
Daniela Gogea

RAPORT
privind rectificarea 5 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 , 227/23.08.2019, 249/09.09.2019 si 273/30.09.2019.
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. 273/ din
30 septembrie 2019 la valoarea de 278.580 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 289.491 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.
La partea de venituri, bugetul municipiului Buzau, se majoreaza cu 349 mii lei. 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.
Avand in vedere implementarea proiectului derulat prin MDRAP privind achizitia de
autobuze electrice , pentru anul 2019, este necesara majorarea veniturilor din sume primite de
la Fondul European de Dezvoltare Regionala cu 76 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/diminuarea bugetului unor
proiecte, programe, activităti.
Astfel, ca urmare a analizei necesarului fondului de salarii, se propune diminuarea
acestuia conform anexei nr. 1-cheltuieli.
Potrivit execuţiei bugetare realizată la 9 luni, se constată că bugetul alocat cheltuielilor
cu salariile pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap este supraestimat, şi potrivit
adresei nr. 10.809/09.10.2019 comunicată de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului
Buzău,se propune diminuarea indicatorului bugetar cu suma de 2.000 mii lei. De asemenea, se

propune diminuarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu, cât şi cele pentru evidenţa
persoanei, creşe şi poliţia locala, aşa cum rezultă din anexa nr.1-cheltuieli.
Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/15.03.2019,” finanţarea drepturilor
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit prevederilor
H.G.nr. 564/2017, se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralízate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor… “. Potrivit
aceluiaşi act normativ, pentru finaţarea cheltuielilor prevăzute mai sus, “autorităţile administraţiei
publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din
bugetele locale ale acestora”.
Avand în vedere necesitatea acordarii ajutoarelor sociale pentru copiii cu cerinte
educationale speciale, potrivit H.G. nr. 564/2017, se propune majorarea si alocarea unor sume
pentru unitatile de învatamant preuniversitar de stat, conform anexei 1a.
Ca urmare a extinderii activitatii de transport in comun a Societatii SC Transbus SA, au
fost majorate subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif” cu 1.925 mii lei. Prin
adresa nr.9.051 /11.10.2019, SC Trans Bus SA a solicitat suplimentarea alocaţiilor bugetare .
Analizând execuţia bugetară la 30.09.2019 şi evoluţia principalilor indicatori bugetari
propunem diminuarea cheltuielilor cu investiţiile la unele capitole bugetare aşa cum sunt
detaliate în Anexa nr. 1-cheltuieli, 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 institutiilor publice şi activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a
fost aprobat atât la venituri cât şi la cheltuieli, la valoarea de 33.810,61 mii lei, având
vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 1.356 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. In acest sens se propune majorarea cu 11,35 mii lei ca urmare a incasarii
de catre Scoala nr. 11 a unor donatii si sponsorizari. Acestea au ca obiect premierea elevilor
olimpici, achizitionarea unor carti pentru premii, finantarea concursului “Micul Gauss”,
achizitionarea de materiale in proiectul de robotica, lucrari de intretinere si reparatii,
achizitionarea de materiale in cadrul Proiectului “Ne place scoala chiar si vara...”.
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

