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H O T Ă R Â R E  

privind rectificarea bugetului municipiului Buzău,  
  pe anul 2020 

 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă extraordinară; 
 Având în vedere: 
 - referatul nr.  39.511/31.03.2020 al Compartimentului Protectie Civila si Situatii de 
Urgentă; 
           - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
105/CLM/31.03.2020, prin care se propune rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 
2020; 
 - raportul nr. 39.479/31.03.2020 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; 
           - prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului  nr. 29/2020 privind unele masuri 
economice si fiscal-bugetare; 
 - prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de 
urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei; 
           - prevederile Hotararii Guvernului nr. 201/2020, privind aprobarea normelor metodologice 
pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, 
precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, 
prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii; 

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, 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 bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2020, conform 
anexelor nr. 1 şi 2.  
         Art.2.- Se aprobă rectificarea listelor obiectivelor de investiţii şi dotărilor independente pe 
anul 2020, cu finanţare din bugetul local , liste prevăzute în anexele nr. 3 si 3/3. 
          Art.3.- Se valideaza Dispozitia Primarului nr. 184/24.03.2020, cu privire la modificarea 
repartizarii pe trimestre a bugetului local al municipiului Buzau pe anul 2020. 
        Art.4.- Anexele nr. 1, 2, 3 si 3/3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



          Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Vasile Murguleț 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 
                                      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                  Eduard Pistol 
                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
Buzău, 02 aprilie 2020 
Nr. 77 
 
 
 
 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din data de 
02 aprilie 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 18 voturi pentru, 3 abţineri, şi 0 voturi 

împotrivă, din numărul total de 22 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.   
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Nr. 105/CLM/31.03.2020 

 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău,  
  pe anul 2020 

 
 
 De la aprobarea Hotararii nr. 24 din 11 februarie 2020 de aprobare a bugetului 
municipiului Buzau pe anul 2020, bugetul local a fost influentat prin aplicarea Dispozitiei 
Primarului nr. 184/24.03.2020,cu privire la modificarea repartizarii pe trimestre a bugetului local 
al municipiului Buzau pe anul 2020.Se impune  validarea dispozitei primarului municipiului, mai 
sus mentionata. 
 
 Avand in vedere declararea de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, in data de 30 
ianuarie 2020, a starii de urgenta pentru sanatatea publica la nivel international, din cauza 
infectiilor cu noul coronavirus si tinand cont de caracterul inalt contagios al virusului au fost 
instituite noi reguli de achizitionare, in mod descentralizat si neunitar, a unor echipamente 
specializate de protectie si obtinerea unor produse de calitate in regim de urgenta. 
 
 Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.201/18.03.2020, privind aprobarea normelor 
metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul 
sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii autoritatile publice locale au obligatia de a asigura spatii special 
amenajate pentru carantina in vederea cazarii persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei, 
tratamente medicale, hrana si apa pentru persoanele carantinate. 
 
 In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.29/2020 privind unele masuri 
economice si fiscal-bugetare se pot promova rectificari bugetare in primul semestru al anului si 
se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare si credite 
de angajament neutilizate, dupa caz, astfel incat sa asigure fondurile necesare pentru aplicarea 
masurilor de combatere si prevenire a raspandirii infectarii cu coronavirusul COVID-19. 
  
 Urmare a referatului nr.39511/31.03.2020, intocmit  de Compartimentul Protectie Civila  
si Situatii de Urgenta, este necesara dezinfectia cu substanta biocida a strazilor, a toaletelor 
ecologice, statiilor de autobuze, parcurilor, trotuarelor, dotarea cu  covorase la intrarea in scarile 
de de blocuri, lavoare mobile pentru spatiile publice circulate,alimentarea lavoarelor mobile cu 
sapun si evacuarea apei uzate. 
 

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 E F E R A T 
privind rectificarea bugetului municipiului Buzău,  

  pe anul 2020 
 
 
 De la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 de aprobare a bugetului municipiului Buzau 
pe anul 2020 bugetul local a fost influentat prin aplicarea Dispozitiei Primarului nr. 
184/24.03.2020,cu privire la modificarea repartizarii pe trimestre a bugetului local al municipiului 
Buzau pe anul 2020.Se impune  validarea dispoziei primarului municipiului, mai sus mentionata. 
 
 Avand in vedere declararea de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, in data de 30 
ianuarie 2020, a starii de urgenta pentru sanatatea publica la nivel international, din cauza 
infectiilor cu noul coronavirus si tinand cont de caracterul inalt contagios al virusului au fost 
instituite noi reguli de achizitionare, in mod descentralizat si neunitar, a unor echipamente 
specializate de protectie si obtinerea unor produse de calitate in regim de urgenta. 
 
 Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.201/18.03.2020, privind aprobarea normelor 
metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul 
sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii autoritatile publice locale au obligatia de a asigura spatii special 
amenajate pentru carantina in vederea cazarii persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei, 
tratamente medicale, hrana si apa pentru persoanele carantinate. 
 
 In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.29/2020 privind unele masuri 
economice si fiscal-bugetare se pot promova rectificari bugetare in primul semestru al anului si 
se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare si credite 
de angajament neutilizate, dupa caz, astfel incat sa asigure fondurile necesare pentru aplicarea 
masurilor de combatere si prevenire a raspandirii infectarii cu coronavirusul COVID-19. 
 Avand în vedere necesitatea asigurării prioritare a cheltuielilor pentru  aplicarea masurilor 
de combatere si prevenire a raspandirii infectarii cu coronavirusul COVID-19,  este necesară 
suplimentarea bugetului   la capitolul Ordine publica si siguranta nationala si diminuarea  
bugetului la capitolul Combustibil si energie cu suma de 4.862 mii lei. 
 Urmare a referatului nr.39511/31.03.2020, intocmit  de Compartimentul Protectie Civila  
si Situatii de Urgenta, este necesara dezinfectia cu substanta biocida a strazilor, a toaletelor 
ecologice, statiilor de autobuze, parcurilor, trotuarelor, dotarea cu  covorase la intrarea in scarile 
de de blocuri, lavoare mobile pentru spatiile publice circulate,alimentarea lavoarelor mobile cu 
sapun si evacuarea apei uzate. 

In sensul celor de mai sus va rugăm să aprobaţi proiectul de hotarare in forma 
prezentată. 

 
                                                    SEF SERVICIU, 



                                                Nicoleta Capatina 
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