
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
        

H O T Ă R Â R E  
privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzău,  

  pe anul 2019 
 
  Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă 
extraordinară; 
 Având în vedere: 
            - raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
486/CLM/23.12.2019, prin care se propune aprobarea virării creditelor bugetare 
ȋn cadrul titlurilor bugetare ale  bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2019; 
 - raportul nr. 156.901/23.12.2019  al Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi 
Cheltuieli;  

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

- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3265/2019 privind 
reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite 
începând cu finele trimestrului III al anului 2019; 
            - prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
           - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- prevederile hotărârii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor locale nr. 
6003/18.12.2019 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 5402/08.08.2018, 
modificată prin Hotărârea nr.5826/22.08.2019; 
        - 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 virarea creditelor bugetare, ȋn cadrul capitolelor 
AUTORITATI PUBLICE, INVATAMANT şi TRANSPORTURI, ȋn bugetul  
Municipiului Buzău pe anul 2019. 
         Art. 2.- Se aprobă modificarea, ȋn mod corespunzător, a bugetului  
municipiului Buzău pe anul 2019.  



        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. 2 si  3C 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,  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, 24 decembrie 2019 
Nr. 380 

 
 
 
 

 
 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în sedinţa din data de 24 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 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.   
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

-PRIMAR- 
Nr. 486/CLM/23.12.2019 

 
 
 

 
R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea 9 a 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.   

In conformitate cu art. 49, alin. 5) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, 
inclusiv între programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor legii 
bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator 
principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor 
publice subordonate. 

In urma solicitării municipiului Buzău privind disponibilizarea sumei de 
6.524 mii lei  din anul 2019, din finanţarea rambursabilă în valoare de 49.590 mii 
lei contractată de la CEC BANK SA în anul 2018, Comisia de Autorizare a 
Imprumuturilor Locale a avizat favorabil, prin Hotărârea nr. 6003/18.12.2019, 
efectuarea de trageri pentru anul 2019 în valoare de 22.234 mii lei pentru 
realizarea unor investiţii publice de interes local. 

      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 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea 9 a 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.   

In conformitate cu art. 49 alin 5) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  

virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele 

aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor legii bugetului de stat sau legii de rectificare, 

sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele 

instituţiilor şi serviciilor publice subordonate. 

In urma solicitării municipiului Buzău privind disponibilizarea sumei de 6.524 mii lei  din 

anul 2019, din finanţarea rambursabilă în valoare de 49.590 mii lei contractată de la CEC 

BANK SA în anul 2018, Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale a avizat favorabil, prin 

Hotărârea nr. 6003/18.12.2019, efectuarea de trageri pentru anul 2019 în valoare de 22.234 

mii lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. 

            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 

 

 
 
 
 
 


