
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E         

privind rectificarea 6 a bugetului  

  municipiului Buzău, pe anul 2020 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinară; 
 Având in vedere: 
           - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
259/CLM/25.08.2020; 
  - raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri și Cheltuieli nr. 93.092/25.08.2020; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 135/14.08.2020, cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor 
măsuri bugetare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/04.02.2020 privind aprobarea 
programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 unități 
de învățământ preuniversitar de stat; 

- prevederile Hotârârii Guvernului nr. 106/2020 privind modificarea 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 şi în limitele costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi  
preşcolarii şi pentru toți elevii din învaţământul general obligatoriu particular si confesional 
acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi 
confesional 
 - prevederile Legii nr. 5 a bugetului de stat pe anul 2020;  

 - prevederile Legii nr. 1 / 2011 a  educaţiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

          - prevederile Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3456/2020 privind acordarea 

acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal 

Edustar din Municipiul Buzău; 

- adresa nr. 60576/24.08.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău 
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București pe anul 2020; 

- adresa nr. 60817/25.08.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău 
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finantarea 
cheltuielilor ȋnvățământului particular sau confesional acreditat pe anul 2020; 
           - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr. 29/21.03.2020 privind unele măsuri 
economice şi fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare; 
            -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) 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, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  
  
 Art. 1. Se aprobă rectificarea 6 a bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2020, 
conform anexei nr. 1. 

          Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor publice finanţate din bugetul 
municipiului Buzău, conform anexei  nr. 1a.  

          Art.  3.  Se aprobă virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, de la un 

capitol, la alt capitol al clasificatiei bugetare, precum și modificarea repartiţiei trimestriale a 

bugetului local, pe anul 2020. 

          Art. 4.- Se aprobă modificarea bugetului creditelor interne pe anul 2020, conform anexei  
nr. 2.  
 Art. 5. Se aprobă modificarea listelor obiectivelor de investiţii pe anul 2020, cu finanţare 

din bugetul împrumuturilor interne, liste prevăzute în anexa nr. 3C. 

          
          Art. 6. Se aprobă rectificarea bugetului  instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral 

sau partial  din venituri  proprii și subvenţii , pe anul 2020, conform anexei nr. 5. 

          Art. 7. - Se aprobă virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, al 

clasificaţiei bugetare, precum și modificarea repartiţiei trimestriale a bugetului instituţiilor publice 

si activităţilor finanţate integral sau partial  din venituri  proprii și subvenţii,   pe anul 2020. 

          Art. 8. Se aprobă rectificarea listelor obiectivelor de investiţii şi dotărilor independente pe 

anul 2020, cu finanţare din bugetul local, liste prevăzute în anexele nr. 3, 3/1, 3/4, 3/4a, 3/6, 3/7, 

3/8, 3/9, 3/10,  3/11, 3 A, 3B/4 , 3B/6,  și 6/3 . 

 Art. 9 .- 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 cu Program Normal EDUSTAR din municipiul Buzău, 
conform anexei nr. 7. 

 Art.10 - Gradiniţa cu Program Normal EDUSTAR din municipiul Buzău 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. 7.1 la prezenta 
hotărâre 

 Art. 11.- Se aprobă rectificarea finanţării cheltuielilor Grădiniţei “Adeona Kindergarten” din 
municipiul Buzău, pentru anul 2020, conform anexei nr.  7.2.   

 Art. 12.- Se aprobă finanţarea cheltuielilor Grădiniţei cu Program Normal “Edustar” din 
municipiul Buzău, pentru anul 2020, conform anexei nr.  7.3.   

          Art. 13. Anexele nr. 1, 1a, 2, 3, 3/1, 3/4, 3/4a, 3/6,  3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3 A, 3B/4, 

3B/6, 3C,5, 6/3,7,7.1,7.2 și 7.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



         Art. 14. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului 
Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă, Grădiniţa “Adeona Kindergarten”, 
Grădinița cu program normal EDUSTAR, precum şi ordonatorii terţiari de credite, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
                                                         PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

    consilier local Ionuț Sorin Apostu 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                            SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                             Eduard Pistol 

                                                                                  
 
 
            
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
Buzău, 02 septembrie 2020 

Nr. 198 

 

 

 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului  Buzău în sedinţa din 
data de 02 septembrie 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 modificările și completările 
ulterioare, cu un număr de 16 voturi pentru, 7 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.  



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL  BUZĂU 

-PRIMAR- 
Nr. 259/CLM/25.08.2020 

 
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea 6 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,  HCL nr. 97/18.05.2020,  HCL 
nr. 117/26.06.2020, HCL nr. 150/20.07.2020 și HCL nr.177/07.08.2020. 

Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 320.745 mii 
lei, iar cheltuielile la valoarea de 333.334 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.                
           La partea de cheltuieli, in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, “virările de credite bugetare de la un 
capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile 
deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se 
pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor“.  
            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 alineate 
există credite bugetare disponibile, iar la altele deficit. 
              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 
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R A P O R T 
privind rectificarea 6 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, HCL nr. 97/18.05.2020  HCL 
117/26.06.2020, HCL 150/20.07.2020 și HCL 177/07.08.2020. 
           Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 320.745 mii 
lei, iar cheltuielile la valoarea de 333.304 mii lei, cu un deficit de 12.559 mii lei, acoperit din 
excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare. 
 Avand in vedere prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se propune majorarea bugetul municipiului cu 3.055 mii lei atât la partea 
de venituri cât și la partea de cheltuieli. La partea de venituri situația se prezinta astfel:   
 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București 
– 1135 mii lei; 
 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ȋnvățământului 
particular sau confesional acreditat – 119 mii lei; 
 - valorificarea unor bunuri apațtinând domeniului privat al statului sau al unităților 
administrativ- teritoriale – 5 mii lei;  
 -  majorarea  subvențiilor  din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii 
unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) – 194 mii lei; 
 - majorarea unor sume primite din Fondul European de Dezvoltare Regională  ( FEDR) 
pentru anul curent – 1.602 mii lei.  
      La partea de cheltuieli, pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite asigură cu 
prioritate  cheltuielile secţiunii de funcţionare ale bugetelor respective. 
       In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare,“ virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 
clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza 
justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de 
angajarea cheltuielilor ’’.  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 termică de apă şi canalizare,  
capitolul “Invăţământ”, precum și a adresei nr.7894/2020 primită de la Inspectoratul Școlar 
Județean Buzău privind necesarul de echipamente IT – tablete pentru unitățile de învățământ 
din Municipul Buzău pentru activitatea de învățare on-line, se modifică conform datelor 
prezentate în anexa nr. 1a.  
        De asemenea, se majoreaza cheltuielile de investitii cu 12 mii lei pentru achizitionarea de 
catre Liceul Tehnologic Grigore C Moisil a unui număr de 28 licențe Office, precum și 
modificarea altor produse, la unele unitați de ȋnvățământ preuniversitar de stat, conform 
aceleiași anexe. 
 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 
financiară urmează 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.  

Potrivit adreselor nr. 60576/24.08.2020 şi nr. 60817/25.08.2020 emise de Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Buzău, au fost. repartizate pentru municipiul Buzău sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată în valoare totală de 1.254 mii lei. 
          Au fost alocate astfel, sume defalcate din taxa pe  valoarea adaugata în sumă de 119 mii 
lei pentru finanţarea cheltuielilor unităţii de învăţământ particular pentru anul 2020, respectiv 103 
mii lei pentru Grădiniţa  “Adeona Kindergarten” și 16 mii lei pentru Grădinița cu Program Normal 
Edustar.  
 În structură economica, suma de 108 mii lei este destinată pentru plata salariilor, 
sporurilor, indemnizaţiilor şi altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora, suma de 5 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii pentru 
intretinerea curenta a unitatilor de invatamant particular sau confesional acreditat şi suma de 6 
mii lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale special integraţi în 
învăţământul de masa. 
         Acestea vor răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata, conform 
prevederilor legale în vigoare, au obligaţia de a face publice informaţii cu privire la sumele 
primite, şi lunar, vor prezenta o situaţie justificativă privind modul de utilizare a sumelor primite, 
conform anexei nr. 5, din Hotărârea Guvernului nr.  136/2016, prevazută în anexa nr. 7.1 a 
proiectului de hotărâre. 

Gradiniţa cu Program Normal “Edustar” este unitate de învăţământ preuniversitar 
particular, acreditată potrivit Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3456/06.03.2020, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 266 din 31 martie 2020. 

Gradiniţa cu Program Normal “Edustar”  are sediul în municipiul Buzău, str. Mioriței, 

nr.14, are  nivel de pregătire - învăţământ “preşcolar”, limba de  predare  “română”, program  
“normal” .  
 Gradiniţa cu Program Normal “Edustar”, a fost cuprinsă în hotararile consiliului local privind 
pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar. 

  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. 



  Gradiniţa cu Program Normal “Edustar”dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi 
 înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului. 
  În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ, revine 
 fondatorilor. 

 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. 
 Pentru asigurarea transportului ȋn comun ȋn municipiu este necesară majorarea bugetului 
Societății S. C. Transbus S.A cu suma de 2.264 mii lei pentru acordarea de subvenții pentru 
acoperirea diferențelor de preț și tarif. 
 De asemenea se majoreaza bugetul, la capitolul Transporturi cu suma de 1600 mii lei 
pentru reparatii străzi. 
        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 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.  
           Potrivit solicitării nr.4029/11.08.2020 ȋnaintată de ’’Sport Club Municipal Gloria Buzau’’, 
se propune alocarea unei sume de 503 mii lei pentru majorarea bugetului unității,  ȋn vederea 
realizării unor obiective de investitii necesare desfășurilor meciurilor de handbal international,  
potrivit listei de investitii nr.6/3. 
         Bugetul creditelor interne a fost aprobat atât la partea de venituri cât şi la partea de 
cheltuieli la valoarea de 28.136 mii lei și modificat prin  H.C.L. nr. 84/29.04.2020 la valoarea de 
39.084 mii lei.  Pe baza documentaţiei depuse de Municipiul Buzău, Comisia de autorizare a 
împrumuturilor locale, cu adresa nr. 606.087/18.08.2020 a avizat favorabil modificarea unor 
obiective de investiţii publice de interes local necesare a fi executate pentru realizarea 
dezideratului principal – dezvoltarea durabilă a Municipiului Buzau , cu finanțare  prin ȋmprumut 
contractat de la CEC BanK. 
           
 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,     Consilier cu  atribuţii de Şef serviciu, 
                Daniela Gogea                                       Nicoleta Căpătînă 
               
                   
                                            
 
                                         Şef serviciu Achizii Publice Investiţii 
                                                         Aurelia Turcoman 
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