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MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

        
H O T Ă R Â R E  

privind rectificarea 7 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. 422/CLM/07.11.2019, prin 
care se propune rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019; 
 - raportul nr.  136.500/ 07.11.2019  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; 
  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 7 a bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2019, 
conform anexei  nr. 1.  
 Art.2.- Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor publice finanţate din bugetul 
municipiului Buzău, conform anexei nr. 1a. 
 Art.3. - Se aprobă rectificarea cheltuielilor pentru finanţarea din bugetul local pe anul 
2019 a acţiunilor privind capitolul " Cultură, recreere si religie", conform listelor prevăzute in 
anexele  nr. 4A şi 4B.   
 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  programului evenimentelor culturale pe anul 2019  
desfăşurate de  Centrul Cultural “Alexandru Marghloman”,  prevăzut în anexa nr.  2a. 

Art. 6. - Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2019, conform   anexei 
nr. 2.  

Art. 7. - Se aprobă rectificarea obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul 
împrumuturilor interne, listă prevăzută în anexa nr. 3 C.  
           Art.8.- Se aprobă rectificarea listelor obiectivelor de investiţii şi dotărilor independente pe 
anul 2019,  cu finanţare din bugetul local, liste prevăzute în anexele nr. 3,  3/2, 3/4, 3/4a, 3/6, 
3/8,  3/9, 3/10, 3/12, 3A. 
            Art. 9.- Anexele nr. 1, 1a, 2, 2a, 3,  3/2, 3/4, 3/4a, 3/6, 3/8, 3/9, 3/10,  3/12, 3A , 3C, 4A, 
4B si 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 10.-Se aproba diminuarea sumei de 5000 mii lei reprezentand varsaminte din 
sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare. 



           Art.11.- Se validează dispoziţia  nr. 998/24.10.2019 emisă de primarul municipiului 
Buzău cu privire la majorarea bugetului local al municipiului Buzău cu sume din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2019, 
pentru unele unităţi  administrativ-teritoriale in vederea asigurării continuităţii serviciului 
public de alimentare    cu energie termică  in sistem centralizat a populaţiei. 

Art.12.- Se validează dispoziţia  nr. 1041/06.11.2019 emisă de primarul 
municipiului Buzău cu privire la majorarea bugetului local al municipiului Buzău cu sume 
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 
conform art. 20, alin. (3)din Ordonanta Guvernului nr. 12/2019  cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2019. 
 Art.13.- La data  adoptarii prezentei hotarari se  abroga Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Buzau nr. 311/31.10.2019  privind rectificarea 6 a bugetului 
municipiului Buzău,   pe anul 2019; 

Art.14.- 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 
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                                                                 SECRETAR GENERAL AL  MUNICIPIULUI BUZĂU 
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Buzău, 15 noiembrie 2019 
Nr. 320 

 
 
 
 
 
 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului  Buzău în sedinţa din 
data de 15 noiembrie 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 20 voturi pentru, 
1 abţinere, şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri 
prezenţi la şedinţă.   



ROMÂNIA 
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MUNICIPIUL  BUZĂU 
-PRIMAR- 

Nr. 422/CLM/07.11.2019 
 
 
 
 

R E F E R A T 
la proiectul de hotărâre privind  rectificarea  7 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, 273/30.09.2019 , 279/21.10.2019 si 
311/31.10.2019. 
 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.   
 Avand in vedere  prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 114/2018 privind instituirea unor 
masuri in domeniul investitiilor publice   si a unor masuri fiscal bugetare,  modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile 
ulterioare, a fost incheiat  contractul de finantare intre Municipiul Buzau si Comisia Nationala de 
Strategie si Prognoza (CNSP) in vederea finantarii unor “lucrari de intretinere  infrastructura 
transport”. 

Valoarea totala a contractului este de 150.000 mii lei, se deruleaza pe 3 ani si  pentru 
anul 2019 urmeaza a se realiza 5.000 mii lei din totalui investitiei. 
           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.   

  În anul 2019, creditele de angajament ale ordonatorilor de credite reprezintă limita 
maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele 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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R A P O R T 
privind rectificarea 7 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, 273/30.09.2019, 279/21.10.2019 si 
311/31.10.2019. 
 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 Buzău a fost  majorat potrivit Dispoziţiei  nr. 1041/ din 06 noiembrie 
2019, emisă de primarul municipiului Buzău, la valoarea de 297.969 mii lei, veniturile, iar 
cheltuielile la valoarea de 308.880 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.   

Avand in vedere  prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 114/2018 privind instituirea unor 
masuri in domeniul investitiilor publice   si a unor masuri fiscal bugetare,  modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile 
ulterioare, a fost incheiat  contractul de finantare intre Municipiul Buzau si Comisia Nationala de 
Strategie si Prognoza (CNSP) in vederea finantarii unor “lucrari de intretinere  infrastructura 
transport”. Valoarea totala a contractului de finantare nr. 5837/17.10.2019 este de 150.000 mii 
lei, se deruleaza pe 3 ani .  Pentru anul 2019, conform esalonarii pe ani a proiectului “Lucrari de 
intretinere infrastructura transport”, au fost repartizati 5000 mii lei din totalui investitiei.  

In conformitate cu prevederile art. 49, alin. 10 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite propune 
autoritatii  deliberative rectificarea bugetului local, in cazul in care sectiunea de functionare 
inregistreaza deficit, prin diminuarea sumelor reprezentand varsaminte din sectiunea de 
funcţionare către secţiunea de dezvoltare.  

 
 
 



 
          La partea de cheltuieli, 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. 
 Conform Deciziei Curtii de Apel Ploiesti definitive nr.1086/01.10.2019 , Primaria 
Municipiului Buzau are obligatie de a include in bugetul local majorarea cu 50% a drepturilor 
speciale din veniturile proprii cuvenite copiilor cu cerinte speciale. Prin urmare se propune 
majorarea cu 97 mii lei pentru plata acestor drepturi. 
          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 35.078,96 mii lei, având 
vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 1.521  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 60,54  mii lei ca urmare a incasarii a 
unor donatii si sponsorizari de catre: 
 -Colegiul National “B. P. Hasdeu”  majoreaza bugetul aferent veniturilor proprii pe anul 
2019 cu suma de 50,54 pentru sustinere de conferinte, Balul Bobocilor, procurare de obiecte, 
Club Robotica, etc. 
 - Sport Club Municipal Gloria Buzău majoreaza bugetul aferent veniturilor proprii pe anul 
2019 cu suma de 10 mii lei pentru Sectia de Tenis de Masa in scopul achizitionarii de bunuri si 
servicii precum si plata unor premieri pentru sportivii componenti ai sectiei. 
   Sport Club Municipal Gloria Buzău a solicitat majorarea bugetului prin adresa 
nr.6.528/27.09.2019.Solicitarea este influenţată de creşterea datoriilor către furnizorii de bunuri 
şi servicii reparaţii la instalaţiile din zona vestiarelor datorată transferurilor de jucători in cadrul 
secţiilor de rugby şi handball si acordarea de prime sportivilor pentru performanrtele obtinute. 
      

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 
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