
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

        

H O T Ă R Â R E         

privind rectificarea 3 a bugetului  

  municipiului Buzău, pe anul 2020 

 

 

   
  Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având in vedere: 
           - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, inregistrat sub nr. 181/CLM/12.06.2020, 
prin care se propune rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău pe anul 2020; 
  - raportul Serviciului Buget, Evidenta venituri si cheltuieli nr. 62333/12.06.2020; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
           - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr. 29/21.03.2020 privind unele măsuri 
economice şi fiscal-bugetare; 
           - prevederile Hotărârii Guvernului nr.329/23.04.2020, privind suplimentarea bugetelor locale 
pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflate în izolare preventivă la locul 
de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2020, precum şi pentru completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  Guvernului, 
prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2020 ,pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătii; 
            - prevederile Ordinului nr.725/30.04.2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor 
vulnerabile care se află în izolare la domiciliu,ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19; 
            -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 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 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
  
 Art. 1. Se aprobă rectificarea 3 a bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2020, conform 
anexei   nr. 1. 

           Art. 2.- Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor publice din învăţământul preuniversitar de stat, 
pe anul 2020, pentru finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile precum  şi a cheltuielilor cu ajutoarele 
sociale , conform anexei  nr. 1a.  

          Art. 3.- Se aprobă virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, precum şi 

modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local al municipiului Buzau pe anul 2020, conform anexei 

nr.1b.         



         Art. 4.  Se aprobă virarea creditelor bugetare in cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului 

instituţiilor si activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii din bugetul local pe anul 2020. 

 

         Art.5.- Se aprobă rectificarea listelor obiectivelor de investiţii şi dotărilor independente pe anul 2020,  

cu finanţare din bugetul local, liste prevăzute în anexele nr.3, 3/8, 3/10, şi 3/12 

        Art.6.- Anexele nr. 1, 1a, 1b, 3, 3/8, 3/10 şi 3/12  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.7. – Se valideaza Dispozitia Primarului nr. 395/26.05.2020,cu privire la modificarea repartizarii 

pe trimestre a bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2020. 

         Art.8.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, precum şi ordonatorii 
terţiari  de credite, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier local Laurențiu – Cristinel Țepeluș 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
                                                                             CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                            SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                                        Eduard Pistol 

                                                                                  

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
Buzău, 26 iunie 2020 

Nr. 117 

 

 

 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din data de 

26 iunie 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 17 voturi pentru, 5 abţineri şi 1 vot împotrivă, din 

numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL  BUZĂU 

-PRIMAR- 
Nr. 181/CLM/12.06.2020 

 
 
 
 

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea 3 a 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 şi modificat prin HCL nr.29/27.02.2020, HCL nr. 49/30.03.2020, HCL nr. 
77/02.04.2020, HCL nr. 84/29.04.2020 şi HCL nr. 97/18.05.2020. 

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 exercițiului bugetar, autoritățile 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 și ca 
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.  
               Potrivit prevederilor legale privind decontarea cheltuielilor în perioada stării de urgenţă în 
contextul epidemiei coronavirus COVID-19, respectiv prevedrilor Hotărârii Guvernului nr. 329/23.04.2020, 
Hotărârii Guvernului nr. 201/2020 şi Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.725/30.04.2020, municipiul  Buzău 

a solicitat Direcţiei de Sanatate  Publică Buzău şi Consiliului Judeţean Buzău, pe baza borderourilor 
centralizatoare şi documentelor justificative, sumele ce se vor încasa pentru decontarea acestor 
cheltuieli. 
            In conformitate cu prevederile art.49, alin 5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare,“ 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 competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru 
bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate,….” In acest sens, unele instituţii 

publice finanţate din bugetul local pe anul 2020 au depus note de fundamentare pentru virare de credite, 
motivat de faptul că la unele articole şi aleneate există credite bugetare disponibile, iar la altele deficit. 
      Pe baza solicitărilor  transmise de unele unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar de stat, pentru 
alocarea de fonduri necesare racordării centralelor termice la instalaţia de apă şi canalizare, capitolul 
“Invăţământ”, se majorează cu suma de 307 mii lei. Detalierea cheltuielilor este prezentată în anexa nr. 
1a. 
         Potrivit dispoziţiilor legale, “în situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective, 
implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite ai bugetelor locale, pot propune autorităţilor deliberative, aprobarea redistribuirii 
fondurilor între proiectele înscrise  în programul de investiţii.” 

    Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii 
anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de 
fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost 
elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.  
 
         Având in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre 
analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre în forma  prezentată. 
 

P R I M A R, 

 Constantin Toma 
 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMARIA MINICIPIULUI BUZǍU                                                                                                           
DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                                                          
Serviciul buget,evidenţă venituri şi cheltuieli                                    Avizat,                                                                       
Nr. 62333/12.06.2020                                                               Director Executiv  
                                                                                             Cristian Stefan Ceauşel 
                                                                   
 
 

R A P O R T 
privind rectificarea  3 a bugetului 
municipiului Buzău, 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 local al municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr. 24/11 februarie 2020 şi modificat prin HCL nr.29/27.02.2020, HCL  nr.49/30.03.2020, HCL 
nr.77/02.04.2020,  HCL nr. 84/29.04.2020 şi HCL nr. 97/18.05.2020. 
           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.  
            Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 329/23.04.2020, privind suplimentarea bugetelor 

locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflate în izolare preventivă la 

locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 

pe anul 2020,” sumele alocate destinate finanţării cheltuielilor cu alocaţia de hrană şi cu indemnizaţia de 

cazare pentru personalul din serviciile sociale publice şi private....precum şi pentru alte categorii 

vulnerabile aflate în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au 

acces persoane din exterior, se asigura din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 

pe anul 2020 alocate bugetelor judeţelor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti”. Prin urmare, municipiul  

Buzău a solicitat Consiliului Judeţean Buzău, pe baza borderourilor  centralizatoare  nr. 1/30.04.2020 şi 

2/15.05.2020, revizuite şi modificate în data de 10.06.2020,  pentru decontarea cheltuielilor pentru 

persoanele aflate în izolare la locul de muncă, pentru lunile  aprilie şi mai  2020, în sumă totală de 70 mii 

lei, cu care au fost majorate subvenţiile de la alte administraţii. 

      Totodată,  prin prevederile Hotărârii Guvernului nr. 201/2020, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi pentru alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea 

bugetului Ministerului Sanătăţii,   ”fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor aferente carantinei, 

se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii, lunar, la solicitarea direcţiilor de sănătate 

publică judeţene pe baza unui  borderoului centralizator al documentelor justificative aferente, la sfârşitul 

perioadei de carantină”. Prin urmare, municipiul  Buzău a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică Buzău, 

pe baza borderourilor  centralizatoare  nr.48.088/05.05.2020 şi 60.214/09.06.2020, decontarea 

cheltuielilor aferente carantinei, pentru lunile aprilie si  mai 2020, în sumă totală de 396 mii lei, cu care au 

fost majorate subvenţiile de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor cu carantina. De asemenea, 

potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.725/30.04.2020, privind stabilirea măsurilor de sprijinire a 

persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu,ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii 



COVID-19 “ direcţiile de sănătate publică judeţene decontează cheltuielile privind alocaţia de hrană, la 

solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, în baza documentelor justificative.” 

      Astfel, municipiul  Buzău a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică Buzău, pe baza borderoului  

centralizatoar nr.5440/04.06.2020, decontarea cheltuielilor în valoare de 11 mii lei pentru alocaţia de 

hrană.  

      De asemenea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul 195/2020, participanţii la 

activitatea sportivă, astfel cum sunt definiţi prin art. 67^1 alin (1) lit.a) - c) din Legea educaţiei fizice  şi 

sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada suspendării temporare a 

contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de 

coronavirusul SARS-CoV-2, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile de bani aferente 

contracompensaţiei activităţii sportive. Faţă de cele menţionate mai sus, unitatea cu profil sportiv, SCM 

Gloria Buzău a solicitat prin adresa nr. 2.684/25.05.2020, diminuarea subvenţiei pentru instituţiile publice 

cu suma de 666,36 mii lei. 

      La partea de cheltuieli, pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite asigură cu prioritate  

cheltuielile secţiunii de funcţionare ale bugetelor respective. 

Tinând cont de prevederile art. 50 din Legea finanţelor publice  locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, de  solicitarea Serviciului Financiar-contabil cu referatul nr.60.737/10.06.2020 şi 

pentru realizărea obiectivelor şi buna desfăşurare a activităţii instituţiei, se propune modificarea 

repartizării trimestriale pentru capitolul “ Invătământ” şi“Protecţia mediului " conform anexei nr. 1b. 

       In conformitate cu prevederile art.49, alin 5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare,“ 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 competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul 

propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate,….” In acest sens, instituţiile publice 

finanţate din bugetul local pe anul 2020 au depus note de fundamentare pentru virare de credite, motivat 

de faptul că la unele articole şi alineate există credite bugetare disponibile, iar la altele deficit. 

      Pe baza solicitărilor  transmise de unele unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar de stat, pentru 

alocarea de fonduri necesare racordării centralelor termice la instalaţia de apă şi canalizare, capitolul 

“Invăţământ”, se majorează cu suma de 307 mii lei. Detalierea cheltuielilor este prezentată în anexa nr. 

1a. 

        Potrivit prevederilor art.48 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare,” în situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiect ive, 

implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii 

principali de credite ai bugetelor locale, pot propune autorităţilor  deliberative, aprobarea redistribuirii 

fondurilor între proiectele înscrise  în programul de investiţii.” Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli 

asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în 

prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi 

oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor 

legale.  

        Astfel, prin Hotărârea CLM nr. 24/11.02.2020 a fost aprobat în Programul de investiţii anual, la 

capitolul TRANSPORTURI, poziţia “alte cheltuieli de investiţii - dotări independente ”, suma de 2.000 mii 

lei pentru achiziţionarea unor microbuze electrice.  



La solicitarea Trans Bus SA cu adresa nr 6034/12.06.2020 şi propunerea Serviciului Investiţii, 

Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă, se modifica lista de investitii, respectiv la capitolul 

TRANSPORTURI, poziţia “alte cheltuieli de investiţii - dotări independente ”, se diminueaza cu suma de 

2.000 mii lei si această suma este trecută în anexa de transferuri pentru investiții în vederea achiziţionării 

a 7 bucăți autobuze hibrid rulate, conform anexa 3/12. 

    Astfel, se diminuează cheltuielile de capital de la capitolul Transporturi şi se majorează transferurile 

interne în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, cu suma de 2.000 mii lei 

     Intrucât acest obiectiv  cuprins în lista de investiţii, nu se poate realiza, se impune modificarea 

acestora, conform anexelor nr. 3 şi 3/10. 

 Având in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre 

analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre în forma  prezentată. 

                                              

       Director Executiv Adjunct,       Sef serviciu, 
                Daniela Gogea                                       Nicoleta Capatina 
               
                   
 
 
 

Sef serviciu Achizii Publice Investitii 
Aurelia Turcoman 
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