
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

   H O T Ă R Â R E 
 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar  

a 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. 
89/CLM/16.03.2020, prin care se propune aprobarea majorării bugetului 
municipiului Buzău,  pe anul 2020; 
 - raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, nr.  
35.154/17.03.2020;  
 - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
  - prevederile art. 49, alin, 5, si 6 si art. 50, din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;  

- 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 Ș T E : 
 

 Art.1.- Se aprobă virarea creditelor bugetare in cadrul aceluiaşi capitol a 

bugetului local, pe anul 2020. 

          Art.2.- Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor publice din învăţământul 
preuniversitar de stat, pe anul 2020,   conform anexei  nr. 1a.  
 Art.3.- Se aprobă virarea creditelor bugetare in cadrul aceluiaşi capitol a 

bugetului instituţiilor si activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii, pe 

anul 2020. 

 Art.4.- Se aprobă modificarea în mod corespunzator a bugetului  

municipiului Buzău pe anul 2020. 



           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 Vasile Murguleț 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              CONTRASEMNEAZĂ:     

           SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
                                                                    Eduard Pistol 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 martie 2020 
Nr. 49 
 

 

 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în ședinţa din data de 30 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 
(1) și (3), lit. g) 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 și 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie și 22 consilieri prezenţi la ședinţă. 
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MUNICIPIUL BUZĂU 

-PRIMAR- 
Nr. 89/CLM/16.03.2020 

 
 
 

REFERAT 

privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar  
a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020 

 
 
 

  Bugetul initial al municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr  24 din 11  februarie  202 și modificat 
prin Hotararea  Consiliului Local nr. 28 din 27 februarie 2020.  
           Bugetul municipiului pe anul 2020 cuprinde bugetul local (centralizat) si 
bugetul institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la 
bugetul local. 
            În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 5 din Legea finanţelor 
publice locale nr. 273/2006  cu modificările  şi completările ulterioare, potrivit 
carora ”virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv 

între programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului 
articol, 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, şi se pot efectua înainte de angajarea 
cheltuielilor…”.       
           Bugetul institutiilor publice a fost aprobat prin Hotararea  Consiliului Local 
nr. 28 din 27 februarie 2020 pentru aprobarea bugetelor institutiilor publice 
finantate integral sau partial din bugetul municipiului Buzau.   
           Prezentul proiect de hotarare cuprinde, in sinteza, propuneri de virări de 
credite bugetare ale bugetului instituţiilor si activităţilor finanţate din venituri 
proprii si subvenţii in cadrul aceluiaşi capitol de venituri si cheltuieli si au la baza 
solicitarile si notele de fundamentare transmise de unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat. 
          Având în vedere că modificările bugetelor institutiilor finantate din bugetul 
local influenteaza prevederile bugetului local (centralizat) este necesară 
adoptarea unui proiect de hotarare privind modificarea bugetului local si 
bugetului activitatilor si institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la 
bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2020, în vederea transmiterii catre 
Administratia Judeteană a Finanţelor Publice Buzău, în conformitate cu art. 39 
alin. 8) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006. 
        



 Având în 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 virarea  creditelor bugetare  in cadrul aceluiaşi capitol bugetar  

a bugetului municipiului Buzău,  pe anul 2020 
 
 
             Bugetul municipiului Buzău cuprinde veniturile si cheltuielile tuturor institutiilor finantate 
din bugetul unitatii administrativ-teritoriale. 
              Pentru fiecare institutie a fost aprobat prin hotarare a consiliului local, bugetul pe anul 
2020.  Bugetul municipiului pe anul 2020 cuprinde bugetul local (centralizat) si bugetul 
institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local. 
              În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 5 din Legea finanţelor publice locale nr. 
273/2006  cu modificările  şi completările ulterioare potrivit carora ,,virările de credite bugetare 
în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiaşi capitol, care nu contravin 
dispoziţiilor prezentului articol, 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, şi se pot efectua înainte de angajarea 
cheltuielilor…. ‘’. Operatiunea de virare de credite bugetare este operaţiunea prin care se 
diminuează creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare care prezintă 
disponibilităţi şi se majorează corespunzător o altă subdiviziune la care fondurile sunt 

insuficiente, cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a operaţiunilor respective. 

          Detalierea creditelor bugetare pentru care se solicita majorarea, precum si cele pentru 
care se solicita diminuarea este prezentata în anexa 1a pentru bugetul local, a proiectului de 
hotarare si are la baza solicitarea unitatilor de suplimentare a bugetului pentru efectuarea unor 
lucrari in regim de urgenta. 

Prezentul proiect de hotarare cuprinde, in sinteza, propuneri de virări de credite 
bugetare ale bugetului instituţiilor si activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii in 
cadrul aceluiaşi capitol de venituri si cheltuieli si au la baza solicitarile si notele de 
fundamentare transmise de unitatile de invatamant preuniversitar de stat. 
        Având în vedere că modificările bugetelor institutiilor finantate din bugetul local 
influenteaza prevederile bugetului local (centralizat) este necesară adoptarea unui proiect de 
hotarare privind modificarea bugetului local si bugetului activitatilor si institutiilor finantate din 
venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2020, în vederea 
transmiterii catre Administratia Judeteană a Finanţelor Publice Buzău, în conformitate cu art. 
39 alin. 8) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006. 

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

ȘEF SERVICIU, 
Nicoleta Căpățină 

 


	Art.2.- Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor publice din învăţământul preuniversitar de stat, pe anul 2020,   conform anexei  nr. 1a.

