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JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

HO T Ă R Â R E 

pentru modificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020  
 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

135/CLM/08.05.2020;  
- raportul nr. 48.935/08.05.2020 al Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli; 
-avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local 

al Municipiului Buzău; 
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 /2020 cu modificările și 

completările ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 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; 
            - prevederile sentintei civile nr. 169/07.10.2019, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti; 
            - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 24/11.02.2020, pentru 
aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020; 
             - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 28/27.02.2020, pentru 
aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau partial din bugetul municipiului 
Buzău pe anul 2020; 
             - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 86/29.04.2020 pentru 
completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 pentru aprobarea 
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul 
şcolar 2020-2021, cu modificările ulterioare; 
           - 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. d), alin. (7), lit. a), b) și d), 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Scolii Gimnaziale  
”General  Grigore  Bastan” din municipiului Buzău, conform  anexei nr.1,  care face parte 
integranta  din prezenta hotărâre. 
          Art.2.– Se modifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al  Scolii  Gimnaziale  
”Ion Creanga”, potrivit anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3.– Se aproba virarea de credite bugetare in cadrul capitolului 65 “Învățământ”, 
precum si modificarea repartizarii pe trimestre în cadrul aceluiași capitol al bugetului local al 
Municipiului Buzau pe anul 2020.  



          Art.4.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, precum şi 
ordonatorii terţiari de credite, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                                                             
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier local Vasile Murguleț 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                           SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                                        Eduard Pistol 

                                                                                  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                

Buzău, 18 mai 2020 

Nr. 98 

 

 

 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului  Buzău în sedinţa 
din data de 18 mai 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 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi 

la şedinţă.  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-PRIMAR- 

Nr. 135/CLM/08.05.2020 
 
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020 

 
 
  

          Bugetul local al municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Buzău nr. 24/11 februarie 2020.  

 Potrivit prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, bugetele instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul local al 

unităţii administrativ-teritoriale,  se aprobă de autorităţile deliberative în şedinţă publică, ca 

urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.         

In acest sens, se reinfiinteaza Scoala Gimnaziala ‘’General Grigore Bastan’’ potrivit 
Sentintei civile  nr. 169/07.10.2019 promulgata de Curtea de Apel Ploiesti si a adresei 
Inspectoratului Scolar Judetean Buzau.  Se propune diminuarea bugetului Scolii Gimnaziale ‘’ 
Ion Creanga ‘’  si alocarea  sumei corespunzatoare  la Scoala Gimnaziala ‘’General Grigore 
Bastan’’.  

  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…. ‘’ .    

Prezentul proiect de hotarare cuprinde, in sinteza,  propuneri de virări de credite bugetare  in 

cadrul aceluiaşi capitol bugetar  precum si modificarea trimestrialitatii bugetare  si au la baza 

solicitarile si notele de fundamentare transmise de institutiile publice subordonate.     

  În conformitate cu prevederile art. 50, alin. 1  din Legea finanţelor publice  locale nr. 

273/2006 ’’veniturile si cheltuielile bugetare se repartizeaza pe trimestre, in functie de 

termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea 

cheltuielilor”.  

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 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. 

În contextul celor prezentate, vă rugăm să aprobaţi bugetele instituţiilor finanţate integral 
sau parţial din bugetul local al municipiului Buzău, conform anexelor prezentate la proiectul de 
hotărâre. 

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU                                                          Avizat 
Serviciul Buget, Evidenta Venituri  si Cheltuieli                                  Director executiv,         
Nr. 48935 /08.05.2020                                                                   Cristian Stefan Ceausel    
                                                                                                      

 
 
 
 

RAPORT 

pentru modificarea  bugetului municipiului Buzau,  pe anul 2020  
 
 

 
 Potrivit prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, bugetele instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale,  se aprobă de consiliul local, în şedinţă publică. 

Avand in vedere Sentinta civila nr. 169/07.10.2019 promulgata de Curtea de Apel 
Ploiesti, s-a dispus suspendarea  ’’executarii Hotararii Consiliului de Administratie al 
Inspectoratului Scolar Judetean Buzau nr. 21 din 11.01.2019, Hotararii Consiliului Local nr. 21 
din 22.02.2019, a Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 3783 din 29.03.2019 si a 
Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 5073 din 30.08.2019, pana la solutionarea 
definitiva a cererii avand ca obiect anularea acestora ‘’.   

Potrivit adresei nr. 2190/25.03.2020, a Inspectoratului Scolar Judetean Buzau  s-a 
hotarat transferul drepturilor, obligatiilor si a bazei materiale de la Scoala gimnaziala ‘’ Ïon 
Creanga ‘’ la  Scoala Gimnaziala ‘’General Grigore Bastan’’, care are personalitate juridica 
incepand cu 01.04.2020. 

Prin Memoriul nr. 46.869 /29.04.2020, Scoala Gimnaziala ‘’General Grigore Bastan’’ 
solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , pentru un numar de 332 de elevi inscrisi in 
anul scolar 2019-2020. Potrivit prevederilor  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 se propune  
diminuarea bugetului Scoalii Gimnaziale ‘’ Ion Creanga ‘’  si alocarea  sumei corespunzatoare  
la Scoala Gimnaziala ‘’General Grigore Bastan’’. Se asigura sume din finantarea de baza si 
finantarea complementara.  
              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.         



Prezentul proiect de hotarare cuprinde, in sinteza,  propuneri de virări de credite 

bugetare   in cadrul aceluiaşi capitol bugetar si au la baza solicitarile si notele de fundamentare 

transmise de unitatile de invatamant preuniversitar de stat. 

  În conformitate cu prevederile art. 50, alin. 1  din Legea finanţelor publice  locale nr. 

273/2006   ’’veniturile si cheltuielile bugetare se repartizeaza pe trimestre, in functie de 

termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea 

cheltuielilor”. Modificarea trimestrialitatii bugetului local se efectueaza pe baza  solicitarilor si a 

notelelor 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 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. 

În contextul celor prezentate, vă rugăm să aprobaţi bugetele instituţiilor finanţate integral 
sau parţial din bugetul local al municipiului Buzău, conform anexelor prezentate la proiectul de 
hotărâre. 
 

 
Director Executiv adjunct      Şef serviciu, 

Daniela Gogea              Nicoleta Capatina 
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