
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

   H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea majorării  bugetului municipiului Buzău,  
pe anul 2018 

 
 

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

 - raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 148/CLM/2018, 
prin care se propune aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău,  pe anul 
2018; 
 - raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, 
nr.12.219/23.04.2018;  
 -avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 4 lit. e ) din Legea nr. 2/2018 a  bugetului de stat pe anul 

2018 ; 
           - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificǎrile şi 
completǎrile ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preşcolar și stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume 
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general 
obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din 
învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - adresele nr.46.561/20.04.2018 şi 46.562/20.04.2018, emise de  
Administraţia   Judeţeană a Finanţelor  Publice Buzău;  
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a) şi 
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.- Se aprobă majorarea  bugetului local al municipiului Buzău, pe anul 
2018,  conform anexei nr. 1. 
           Art.2.- Se aprobă majorarea bugetului instituţiilor publice finantate din 
bugetul local  pe anul 2018, potrivit donaţiilor şi sponsorizărilor încasate, 



destinate  finanţării  burselor precum şi a bunurilor şi serviciilor, conform anexei 
nr. 1a. 
 Art.3.- Se aprobă finanţarea cheltuielilor Grădiniţei “Adeona Kindergarten” 
din municipiul Buzău, pentru salarii, sporuri, indemnizatii şi alte drepturi 
salariale în bani stabilite prin lege, contribuțiile aferente precum şi cheltuieli cu 
bunuri si servicii pentru întreţinerea curentă, în sumă totală de 253 mii lei, 
conform anexei nr.  2.   
          Art. 4 .- Se aprobă  Procedura privind finanţarea de bază de la bugetul de 
stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza şi în limitele 
costului standard 
 per elev/preşcolar, pentru preşcolarii  din  învăţământul general obligatoriu 
particular care frecventează cursurile  la Gradiniţa “Adeona Kindergarten” 
Buzău, conform anexei nr. 3. 
        Art.  4.1 - Gradiniţa “Adeona Kindergarten” va raspunde de angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea  şi plata, conform prevederilor legale în vigoare,  are 
obligaţia de a face publice informaţii cu privire la sumele primite,  şi lunar,  va 
prezenta o situaţie justificativă privind modul de utilizare a sumelor primite, 
conform anexei nr. 3.1 la prezenta hotărâre. 
        Art. 5. - Se aprobă majorarea  bugetului activităţilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii,  al municipiului Buzău pe anul 2018,  conform anexei nr. 4. 
       Art. 6.- Anexele nr. 1,1a, 2, 3, 3.1 si 4  fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
       Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Serviciului Financiar-contabil,   
Grădiniţa “Adeona Kindergarten” precum  şi ordonatorii terţiari  de credite  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier George - Aurelian Vlad  

 
 

 
                                                                             CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                                      Eduard Pistol 
Buzău,  18 mai 2018 
Nr. 127 
 
 
 
 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 18 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de voturi 20 
pentru, 2 abţineri, şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 
consilieri prezenţi la sedinţă. 
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