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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării
bugetului municipiului Buzău,
pe anul 2018
Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28 din 15
februarie 2018.
Pentru anul 2018, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 219.135 mii
lei, iar cheltuielile la valoarea de 228.750 mii lei, cu un deficit de 9.615 mii lei, acoperit din
excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare.
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările 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.
În conformitate cu prevederile art. 4 , lit. e) din Legea nr. 2 / 2018 a bugetului de stat pe
anul 2018 , au fost alocate pentru bugetele locale sume defalcate pentru finanțarea cheltuielilor
învățământului particular sau confesional acreditat.
Potrivit adresei nr. 46.651/20.04.2018 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Buzău, au fost repartizate pentru municipiul Buzău sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat în
valoare de 253 mii lei.
În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.
3788/17.05.2016 , publicat în Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai 2016 , partea I Grădinița
“Adeona Kindergarten” a fost acreditată și are sediul în municipiul Buzău, b-dul Nicolae
Bălcescu nr. 30, județul Buzău, cu nivel de pregătire – învățământ “preșcolar”, limba de predare
”română”, program “prelungit”.
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, Hotărârea
Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/preşcolar şi 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,
precum şi adresele nr. 46.561/20.04.2018 şi
46.562/20.04.2018, emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău,
cu
privire la repartizarea pe an/trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat, este necesară
majorarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018.
Au fost alocate astfel, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata in suma de 253 mii
lei pentru finantarea cheltuielilor
unităţii de învăţământ particular Grădiniţa
“Adeona
Kindergarten”, pentru anul 2018.

În acest context, bugetul local al municipiului Buzău se majorează cu 474 mii lei. Suma
este rezultată din majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată, în valoare de
253 mii lei destinate finanţării de bază a Grădiniţei “Adeona Kindergarten”, precum şi din
încasarea donaţiilor şi sponsorizărilor şi a veniturilor din valorificarea unor bunuri.
Donaţiile şi sponsorizările se majorează cu 20 mii lei iar veniturile din valorificarea
bunurilor se majorează cu 201 mii lei şi se includ în buget, potrivit prevederilor legale, numai
dupa încasarea lor.
Se diminuează astfel, vărsămintele din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de
dezvoltare cu 201 mii lei, sumă încasată în execuţia bugetară, cu care se modifică bugetul,
potrivit prevederilor legale.
Cheltuielile bugetului local aprobate iniţial în sumă de 228.750 mii lei, se majorează cu
474 mii lei.
Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile
secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective.
Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a
fost aprobat atât la venituri cât şi la cheltuieli, la valoarea de 18.283,34 mii lei, având
vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 59,70mii
lei.
Având în vedere că Şcoala gimnaziala nr. 11 a încasat donaţii şi sponsorizări în valoare
de 8,27 mii lei , se propune majorarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii cu această suma.
Veniturile bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cuprind
venituri din închirieri şi concesiuni, 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.
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 2018, creditele de angajament ale ordonatorilor de credite reprezintă limita
maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale.
Având in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău,
spre analiză si aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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