
  
   ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 

        
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind rectificarea 8 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. 479/CLM/.06.12.2019, prin 
care se propune rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019; 
 - raportul nr. 150.025/06.12.2019  al Serviciului Buget ,Evidenta Venituri si Cheltuieli;  

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

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.71/.2019 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2019; 

- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău nr.114.614/05.12.2019 cu 
privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat; 
            - 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1.- Se aprobă rectificarea 8 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 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. - 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.6. – Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii şi subvenţii , conform anexei nr. 5. 

Art.7.– Se aprobă rectificarea  programului evenimentelor culturale pe anul 2019  
desfăşurate de  Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman”,  prevăzut în anexa nr.  2a. 
 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, 3/1,  3/2, 3/3, 3/4, 
3/4a, 3/6, 3/8,  3/9, 3/10, 3/11, 3/14, 3A si 3B/3. 



              Art. 9.- Anexele nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3/1,  3/2, 3/3,  3/4, 3/4a, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 
3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3A ,3B/1, 3B/2, 3B/3, 3B/4, 3C, 4/1, 4A, 4B, 5, 6/1 şi 6/2 fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 10.- 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 Ionuț Sorin Apostu 

 
 
 
 
 
                                                                 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                 SECRETAR GENERAL AL  MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                     CU ATRIBUTII  DELEGATE                                                
                                        Elena Camelia Toma                                               

 
                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău, 12 decembrie 2019 
Nr. 342 

 
 
 
 
  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului  Buzău în 
sedinţa din data de 12 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. 
a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de 15 voturi pentru, 8 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. 479/CLM/06.12.2019 

 
 

 
 

R E F E R A T  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău,  

  pe anul 2019 
 
 
 

           Bugetul de stat a fost rectificat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/.2019            
Bugetul de stat a fost rectificat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/.2019 publicată în 
Monitorul oficial nr. 965 din 29 noiembrie 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.   
Potrivit adresei nr. 114.614/05.12.2019  a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Buzău,au fost majorate  sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru finanţarea 
cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat cu suma de 3 mii lei. 

 
           Pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite asigură cu prioritate  cheltuielile 
secţiunii de funcţionare ale bugetelor respective şi analizează necesitatea menţinerii sau 
diminuării creditelor bugetare alocate. Astfel, se propune majorarea, respectiv diminuarea 
corespunzătoare a unor categorii de cheltuieli, iar în anexa nr .1 la prezenta hotărâre  sunt 
prezentate propunerile de rectificare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local.  
          Veniturile bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetul local, cuprind venituri din închirieri şi concesiuni, contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 
internate şi cantine, venituri din prestări de servicii, alte venituri precum şi subvenţii din bugetul 
local pentru  instituţii publice. 
           Prin adresa nr. 212/02.12.2019, Centrul Cultural Al. Marghiloman Buzău a solicitat 
suplimentarea creditelor bugetare, respectiv majorarea subvenţiilor acordate din bugetul local 
cu suma de 1.268 mii lei, în vederea organizării evenimentelor cultural-artistice în luna 
decembrie 2019, prezentate în anexa 2a. Veniturile proprii ale instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii se administrează, se utilizează şi se contabilizează de 
către acestea potrivit dispoziţiilor legale.  
            Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, spre analiză şi 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  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 de stat a fost rectificat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/.2019 
publicată în Monitorul oficial nr. 965 din 29 noiembrie 2019. 

Potrivit adresei nr. 114.614/05.12.2019  a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Buzău,au fost majorate  sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru finanţarea 
cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat  cu suma de 3 mii lei. 
            De asemenea, în conformitate cu prevederile art.29 din Legea 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”.   

In acest sens, veniturile bugetului local au fost majorate cu suma de 399 mii lei. 
           La partea de cheltuieli, pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite asigură cu 
prioritate  cheltuielile secţiunii de funcţionare ale bugetelor respective şi analizează necesitatea 
menţinerii sau diminuării creditelor bugetare alocate. Astfel, se propune majorarea, respectiv 
diminuarea corespunzătoare a unor categorii de cheltuieli, iar în anexa nr .1 la prezenta 
hotărâre  sunt prezentate propunerile de rectificare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local.  
 
          Veniturile bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetul local, cuprind venituri din închirieri şi concesiuni, contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 
internate şi cantine, venituri din prestări de servicii, alte venituri precum şi subvenţii din bugetul 
local pentru  instituţii publice. 
           Prin adresa nr. 212/02.12.2019, Centrul Cultural Al. Marghiloman Buzău a solicitat 
suplimentarea creditelor bugetare, respectiv majorarea subvenţiilor acordate din bugetul local 
cu suma de 1.268 mii lei, în vederea organizării evenimentelor cultural-artistice în luna 
decembrie 2019, prezentate în anexa 2a. Veniturile proprii ale instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii se administrează, se utilizează şi se contabilizează de 
către acestea potrivit dispoziţiilor legale.  
            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 

 


