
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
 

   H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău,  

pe anul 2020 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă 
ordinară; 

Având în vedere: 
 - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
55/CLM/20.02.2020, prin care se propune aprobarea majorării bugetului 
municipiului Buzău,  pe anul 2020; 
 - raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, nr. 
22.913/20.02.2020;  
 - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 4 lit. b) şi e) din Legea nr. 5/2020 a  bugetului de stat pe 
anul 2020 ; 
           - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificǎrile şi 
completǎrile ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 107/04.02.2020 pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice 
pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar și stabilirea finanţării 
de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din 
bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A.prin bugetele locale, pe baza 
costului standard per elev/preşcolar; 
 - adresele nr.13.825/13.02.2020 şi 13.828/13.02.2020, emise de 
Administraţia   Judeţeană a Finanţelor  Publice Buzău;  
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 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 majorarea  bugetului local al municipiului Buzău, pe 
anul 2020,  conform anexei nr. 1. 



 
         Art. 2.- Se aprobă finanţarea cheltuielilor Grădiniţei “Adeona Kindergarten” 
din municipiul Buzău, pentru anul 2020, conform anexei nr. 1a.   
          Art. 3. - Se aprobă majorarea  bugetului institutiilor şi activităţilor finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2020,  conform anexei 
nr. 2. 
         Art. 4.- Anexele nr. 1, 1a şi 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, precum şi ordonatorii terţiari de 
credite, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Ionuț Sorin Apostu 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
                           SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                    Eduard Pistol 
                                                                                  

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                                                      
Buzău, 27 februarie 2020 
Nr. 29 
 
 
 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în sedinţa din data de 27 februarie 2020, 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 22 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.   



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

-PRIMAR- 
Nr. 55/CLM/20.02.2020 

 
 
 

R E F E R A T 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării 

  bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020 
 
 

 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului 
Local nr. 24 din 11 februarie 2020. 

Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea 
de 307.999 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 320.558 mii lei, cu un deficit de  
12.559 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat  
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.  

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 
5/2020, şi potrivit adreselor nr. 13.825/13.02.2020 şi nr. 13.828/13.02.2020 
emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, au fost 
repartizate pentru municipiul Buzău sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată  în valoare totală de 11.360 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor  şi pentru finanţarea 
învăţământului particular sau confesional acreditat. 

Totodată, veniturile rezultate din vânzarea unor bunuri aparţinând 
domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale  constituie integral venituri 
ale bugetelor locale şi se cuprind în buget, potrivit prevederilor legale numai 
după încasarea lor, şi sunt în valoare de 20 mii lei..  

Faţă de cele prezentate mai sus, bugetul local se majorează cu suma de 
11.380 mii lei.  
          Cheltuielile bugetului local aprobate iniţial în sumă de 320.558 mii lei se 
majorează la capitolul “Invăţământ” cu suma de 11.380 mii lei conform anexei 
nr.2. 
            Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în 
totalitate cheltuielile secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective. 
            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 
31.921,44 mii lei, având vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 
secţiunea de dezvoltare, în sumă de 347 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.   
 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 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău,  

pe anul 2020 
 
 

 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din 
11 februarie 2020. 

Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 307.999 
mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 320.558 mii lei, cu un deficit de 12.559 mii lei, acoperit 
din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare.  

În conformitate cu prevederile art. 4, lit. b) şi e) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de 
stat pe anul 2020, au fost alocate pentru bugetele locale sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor în sumă 
de 10.958 mii lei, precum şi pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau 
confesional acreditat în valoare de 402 mii lei. 

Potrivit adreselor nr. 13.825/13.02.2020 şi nr. 13.828/13.02.2020 emise de 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, au fost repartizate pentru municipiul 
Buzău sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în valoare totală de 11.360 mii lei. 

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 
3788/17.05.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai 2016, partea I Grădinița 
“Adeona Kindergarten” a fost acreditată și are sediul în municipiul Buzău, b-dul Nicolae 
Bălcescu nr. 30, județul Buzău, cu nivel de pregătire – învățământ “preșcolar”, limba de 
predare ”română”, program “prelungit”. 
          Au fost alocate astfel, sume defalcate din taxa pe  valoarea adaugata în sumă de 402 
mii lei pentru finanţarea cheltuielilor unităţii de învăţământ particular Grădiniţa  “Adeona 
Kindergarten”, pentru  anul 2020. În structură economica,  suma de 375 mii lei este  destinată  
pentru plata  salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi altor  drepturi salariale în bani stabilite prin 
lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, suma de 23 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri 
si servicii pentru intretinerea curenta a unitatilor de invatamant particular sau confesional 
acredita şi suma de 4 mii lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale 
special integraţi în învăţământul de masa. 
         Aceasta va raspunde de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata, conform 
prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a face publice informaţii cu privire la sumele 
primite, şi lunar, va prezenta o situaţie justificativă privind modul de utilizare a sumelor 
primite, conform anexei nr. 5, din Hotărârea Guvernului nr.  136/2016, prevazut in anexa nr. 
3.1 a proiectului de hotarare. 

Totodată, veniturile rezultate din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind 
în buget, potrivit prevederilor legale numai după încasarea lor, şi sunt în valoare de 20 mii lei.  
          Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, ale 
Hotărârii Guvernului nr. 107/04.02.2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 
privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din tva prin bugetele locale, pe baza 



costului standard per elev/preşcolar, precum şi adreselor nr. 13.825/13.02.2020 şi nr. 
13.828/13.02.2020 emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, cu privire 
la repartizarea pe an/trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată este 
necesară majorarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020, 
          Cheltuielile bugetului local aprobate iniţial în sumă de 320.558 mii lei se majorează la 
capitolul “Invăţământ” cu suma de 11.380 mii lei conform anexei nr. 2. 
          Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile 
secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective. 

Astfel, se propune majorarea, respectiv diminuarea corespunzătoare a unor categorii 
de cheltuieli, conform art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
           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 31.921,44 mii lei, 
având vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 
347 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.   
 Având in vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, spre analiză si aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 
  

Sef serviciu, 
Nicoleta Căpăţînă 
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