ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul buget, evidenta venituri si cheltuieli
Nr. 12.219 /23.04.2018

AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian Toma

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău,
pe anul 2018

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.
Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Buzau 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.
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, ale
Hotărârii 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.
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 adaugata, în sumă 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.
Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, statul sprijină şi coordonează învăţământul
particular şi confesional, în condiţiile legii, respectând în întregime drepturile acestuia.
Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul
general obligatoriu de stat, particular şi confesional acreditat. Finanţarea se face în baza şi în
limitele costului standard per elev sau per preşcolar, după metodologia elaborată de Ministerul
Educaţiei Nationale si Cercetării Ştiinţifice.

Finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după principiul "resursa
financiarăurmează elevul", în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev sau unui
preşcolar se transferă la unitatea de învăţământ la care acesta învaţă, cu respectarea
prevederilor legale.
Gradiniţa “Adeona Kindergarten” Buzău, a fost cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Buzău nr. 91/26 aprilie 2018 privind pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018 – 2019, este unitate de învăţământ
preuniversitar
particular, acreditată potrivit Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale
şi
Cercetării
Ştiinţifice nr. 3.788/17.05.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai
2016, partea I, are sediul în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 30, judeţul
Buzău, cu nivel de pregătire - învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română”, program
“prelungit” .
Este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de
învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul
şcolar 2016-2017. Este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Buzău la nr. J10/646/16.09.2009 si are cod unic de inregistrare 26000152/16.09.2009.
Grădiniţa “Adeona Kindergarten” dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi
înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului, iar in cazul desfiinţării,
dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ, revine
fondatorilor.
Grădiniţa “Adeona Kindergarten” este monitorizată şi controlată periodic de către
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău, în vederea
verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Potrivit adreselor nr. 46.561/20.04.2018 si 46.562/20.04.2018 emise de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, pentru anul 2018, au fost alocate, prin bugetul local,
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată in valoare de 253 mii lei, conform anexei nr. 2.
În structură economica, 236 mii lei sunt destinate pentru plata plata salariilor, sporurilor,
indemnizaţiilor şi altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile
aferente acestora, iar 17 mii lei sunt destinate pentru cheltuieli cu bunuri si servicii pentru
intretinerea curenta a unitatilor de invatamant particular sau confesional acreditat.
Aceasta 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. 5, din Hotărârea Guvernului nr. 136/2016,. prevazut in anexa nr. 3.1 a proiectului de
hotarare.

Având în vedere că sistemul de decontare nu este sub controlul direct al Primăriei
municipiului Buzău prin sistemul de operare implementat de Ministerul Finantelor
Publice, Forexebug este necesară aprobarea unei proceduri, anexă la hotarâre, prin care
se stabilesc modalităţile de colaborare, decontare şi comunicare.
Donaţiile şi sponsorizările se majorează cu 20 mii lei şi se includ în buget, potrivit
prevederilor legale, numai dupa încasarea lor.
Veniturile din valorificarea bunurilor se majorează cu 201 mii lei, 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, in structura efectuându-se urmatoarele modificari:
1.Capitolul “Autoritati publice si actiuni externe”, la titlul “bunuri si servicii” a fost aprobat
initial la suma de 5.860 mii lei , se majoreaza cu 35 mii lei, sumă necesara pentru majorarea

cheltuielilor cu deplasările în străinătate ca urmare a Referatului nr. 11.752/18.04.2018 al
Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte, pentru participarea la Master Class-ul organizat
de Academic Union of Oxford în luna iunie 2018.
2. Capitolul “Alte servicii publice generale” la titlul “bunuri si servicii” a fost aprobat initial
la suma de 329 mii lei , se majoreaza cu 15 mii lei, suma necesara pentru suplimentarea
achiziţionării de materiale cu caracter funcţional.
3. Capitolul “Ordine Publica” la titlul “bunuri si servicii” a fost aprobat initial la suma de
964 mii lei , se majoreaza cu 55 mii lei, suma necesară pentru plata mentenanţei retelei de
calculatoare si camere video.
4. Capitolul “Invatamant” a fost aprobat initial la suma de 43.622 mii lei , se majoreaza
cu 273 mii lei, astfel:
- 253 mii lei pentru Gradinita “Adeona Kindergarten”, din sume defalcate
din taxa pe valoarea adaugată;
-donatii si sponsorizari incasate la bugetul local pentru
institutii de invatamant
preuniversitar de stat, in vederea acordarii de burse pentru elevi, potrivit contractelor de
sponsorizare incheiate de acestea cu Societatea Comerciala “Ursus Breweries” Buzau , astfel:
- Colegiul Tehnic – 3,6 mii lei;
-Liceul Tehnologic Costin Nenitescu – 5,4 mii lei;
-Liceul Tehnologic Meserii si Servicii – 3,6 mii lei;
-Liceul Tehnologic “Dimitrie Filipescu” – 5,4 mii lei.
Pentru Şcoala Gimnazială “Ion Creanga” s-a incasat suma de 0,21 mii lei destinata
efectuarii cheltuielilor pentru bunuri si servicii, potrivit contractului de sponsorizare incheiat cu
Editura Edu, 0,19 lei pentru alte institutii de invatamânt, urmand sa fie identificate si majorate
într-o hotărâre ulterioara.
Potrivit contractului de sponsorizare nr. P014674206 încheiat între Direcţia de Asistenţă Socială
şi Societatea Comercială Hoeganes Corp Europe s-a încasat suma de 1,60 mii lei pentru
procurarea produselor alimentare necesare preparării mesei de Paşti 2018 în cadrul
Complexului de servicii pentru persoane vârstnice “Alexandru Marghiloman” din cadrul Direcţiei
de Asistenţă Socială a municipiului Buzău.
5. Capitolul “Sanatate” a fost aprobat initial la suma de 5.661 mii lei , se majoreaza cu
36 mii lei, astfel:
-pentru plata medicamentelor - 25 mii lei;
-pentru plata ajutoarelor sociale destínate finantarii drepturilor pentru donatorii de
sange se majoreaza cu 11 mii lei avand in vedere numarul mare de donatori ce s-au prezentat
la Centrul de Transfuzii.
Pentru buna desfasurare a activitatii Cresei nr. 1 din municipiul Buzau, se propune
majorarea bugetului la bunuri si servicii cu suma de 10 mii lei, la capitolul “Asistenta sociala”.
6. Capitolul “Actiuni economice” a fost aprobat initial la suma de 560
mii lei , se
majoreaza cu 50 mii lei, sumă necesară pentru cotizatii datorate unor asociatii.
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 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, provenita de la:
-Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, in suma de 6,.50 mii lei, pentru dotarea cu un aparat
de filtrare apa potabila;
-Editura Edu, în suma de 1,77 mii lei, pentru achizitia de carti si publicatii.

Veniturile bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cuprind
venituri din închirieri şi concesiuni, contribuţia elevilor 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, propunem Consiliului Local al Municipiului
Buzău, spre analiză si aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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