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   HOTĂRÂRE  
privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice 

de învăţământ preuniversitar, pe anul 2020 

 

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

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
119/CLM/13.04.2020, prin care se propune rectificarea bugetului municipiului 
Buzău, pe anul 2020; 
 - raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, nr. 
43.071/13.04.2020;  
 - 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 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) și 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 și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

           Art. 1.- Se aprobă modificarea bugetelor instituţiilor publice din 
învăţământul preuniversitar de stat, pe anul 2020,   conform anexei  nr. 1a.  
           Art. 2.- Se aprobă virarea creditelor bugetare in cadrul aceluiaşi capitol 
bugetar, precum si modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local, anul 
2020, conform anexei 1b. 
           Art. 3.- Se aprobă modificarea bugetului creditelor interne pe anul 2020, 
conform anexei  nr. 2.  
 Art. 4. - Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2020 
cu finanţare din bugetul împrumuturilor interne, listă prevăzută în anexa nr. 3 C si 
3 C/1. 



 Art. 5. - Se aprobă modificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2020, 
conform anexei nr. 5. 
 Art. 6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
  

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier local Vasile Murguleț 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ: 
                                      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                  Eduard Pistol 

                                                                                  

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
Buzău, 29 aprilie 2020 
Nr. 84 
 
 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în sedinţa din data de 29 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 
(3), lit. a) coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abţineri, şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă.   
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Nr. 119/CLM/13.04.2020 

 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
privind  modificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice 

de învăţământ preuniversitar, pe anul 2020 
 
          Bugetul local al municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 24/11 februarie 2020 şi modificat prin 
H.C.L. nr. 49/30.03.2020 şi nr. 77/02.04.2020.  

Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 
319.379 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 331.938 mii lei, cu un deficit de  
12.559 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat  pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.  
 Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba 
rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 
de credite. 
 Având în vedere solicitările ordonatorilor de credite din învăţământul 
preuniversitar de stat, respectiv Şcoala Gimnazială “ Nicolae Titulescu” prin care 
solicită alocarea de fonduri pentru reparaţii curente, este necesară majorarea 
bugetului instituţiei publice cu personalitate juridică, potrivit prevederilor legale, 
conform anexei nr. 1.  
         Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective 
 Bugetul creditelor interne a fost aprobat iniţial atât la partea de venituri cât 
şi la partea de cheltuieli la valoarea de 28.136 mii lei.  
          Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, analizând cererea şi 
documentaţia depusă de Municipiul Buzău pentru contractarea unei finanţări 
rambursabile, a avizat favorabil contractarea finanţării rambursabile interne în 
valoare de 107.056 mii lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes 
local, inclusiv pentru proiecte, cu tragere în anul 2020 în sumă de 10.948 mii lei  

prin Hotărârea nr.6.088/31.03.2020. In acest sens, bugetul creditelor interne se 
rectifică cu suma de 10.948 mii lei pentru anul 2020. 

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 A P O R T 

privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice de 
învăţământ preuniversitar, pe anul 2020 

 

În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificarile si completarile 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.     

            Bugetul municipiului Buzău aprobat pentru anul 2020, prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Buzău nr. 24 din 11 februarie 2020 cuprinde urmatoarele componente:  

                        - Bugetul local  

                        - Bugetul instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetul local, şi 

                        -  Bugetul creditelor interne. 

      Tinând cont de prevederile art.50 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, de solicitarea Serviciului Financiar-contabil şi pentru 
realizărea obiectivelor şi buna desfăşurare a activităţii instituţiei se propune modificarea 
repartizării trimestriale la capitolele “Autorităţi Publice, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, 
Invăţământ şi Asigurări şi Asistenţă Sociala " conform anexei nr. 1b. 

     Pe baza notei de fundamentare transmisă de Şcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu” 
prin care solicită alocarea de fonduri reparaţii curente, se propune rectificarea bugetului unităţii 
de învăţământ preuniversitar de stat conform anexei nr.1. 

           Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii, 
a fost aprobat  atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, la valoarea de 31.921, mii 
lei. 

 Veniturile bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cuprind 
venituri din concesiuni şi închirieri, 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. Conform contractelor de 
sponsorizare nr.774 şi 775 din 06.03.2020 încheiate între Colegiul Naţional “B.P.Haşdeu” şi 
Parohia Căldărăşti, respectiv Mobistrana Prod SRL, unitatea de învăţământ amintită a încasat 
suma de 1,5 mii lei pentru dotări şi amenajări campus şcolar. 



    Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de 
venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor. Astfel, bugetul instituţiilor şi activităţilor finanţate 
din venituri proprii  şi subvenţii  se rectifică conform anexei nr.5.  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.  

           În anul 2020, Consiliul Local al municipiului Buzău a aprobat prin  hotărârile nr.3 şi 4 din 
30.01.2020, contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea unor 
obiective de investiţii de interes public local şi proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. Pe baza documentaţiei depuse de Municipiul Buzău, Comisia de autorizare a 
împrumuturilor locale, prin Hărârea nr.6.088/31.03.2020 a avizat favorabil contractarea 
finanţării rambursabile interne în valoare de 107.056 mii lei pentru realizarea unor investiţii 
publice de interes local inclusiv pentru proiecte, cu tragere în anul 2020 în sumă de 10.948 mii 
lei.  

          Bugetul creditelor interne a fost aprobat iniţial atât la partea de venituri cât şi la partea 
de cheltuieli la valoarea de 28.136 mii lei. Tinând cont de cele prezentate mai sus  bugetul 
creditelor interne se rectifică cu suma de 10.948 mii lei, astfel cum este prezentat în anexa nr.2 
la prezenta  hotărâre. 

 Având in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, spre analiză si aprobare, proiectul de hotărâre în forma  prezentată. 

 

                                           

Director Executiv Adjunct,      Sef serviciu, 

Daniela Gogea                      Nicoleta Capatina 
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