
ROMANIA
coNsrlruL JUDETEAN BUZAU

VA

HOTARARE
pentru rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe

anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienli
de Vedere Buziu

Consiliul Jude[ean BuzEu;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Jude[ean BuzEu

nr .L4L77 /t7 .10.20L7 ;- raportul Directiei economice inregistrat sub nr. L4LLB/77.10.2017;
- avizul de legalitate al Secretarului Judetului BuzEu dat pe proiectul de

hotd rd re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean Buzbu

anexate la hotdrdre;
- Hotd16rea Consiliului jude[ean Buzdu nr.65/20L7 pentru adoptarea

bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul2077 al Liceului Special pentru
Deficienfi de Vedere Buzdu;

- Hotdrdrea Consiliului judefean Buzdu nr. 239/2017 privind rectificarea
a VII-a a bugetului proprlu al judetului Buzdu pe anul 20!7;

- prevederile Dispozitiei Presedintelui nr.683/06.10 .2017 privind
modificarea prevederilor unor alineate in cadrul acelorasi capitole ale
bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Judefului BuzSu aprobat pe
anul 20L7;

- adresa nr.L275109.10.20t7 a Liceului Special pentru Deficienfi de
Vedere Buzdu inregistrat5 la Consiliul Judelean BuzEu sub
nr.13897/t2.L0.2017;

- prevederile Hotbrdrii Guvernului nr.564/20t7 privind modalitatea de
acordare a drepturilor copiilor cu cerin[e educationale speciale
gcolarizati in sistemul de invdtSm6nt preuniversitar;

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu
modificSrile gi complet5rile ulterioare,

tn temeiul art.91, alin.(1) lit."b" alin.(3), lit."a" gi art.97 din Legea
nr.2l5/2AA1 privind administratia publicE localS, republicatS, cu modificErile gi
complet5rile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.tr. Se aprob5 rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul
2017 al Liceului Special pentru Deficienti de Vedere BuzEu prevdzut in anexa
care face parte integrant5 din prezenta hotdrdre.



Art'2. Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special
pentru Deficienti de Vedere Buzdu este alc5tuit din sec[iunea de func[ionare si
secliunea de dezvoltare.

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune executii a bugetului pe anul 2017
se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judelean Buzdu sd opereze modific}ri
?n bugetul de venituri gi cheltuieli al Liceului Special pentru Deficienli de Vedere
Buzdu aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii, prognoze
economico - sociale, buget - finante gi administrarea domeniului public Ai privat
al judetului a Consiliului Judetean BuzEu, la propunerea conducerii Liceului
Special pentru Deficienti de Vedere BuzEu.

(2).Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevbzute in
bugetul de venituri 5i cheltuieli al Liceului Special pentru Deficienli de Vedere
BuzEu reprezintd limite maxime ce nu pot fi depEgite,

Art.4. Se valideazd Dispozitia Presedintelui nr.683/06.10 .2017.

Art.5. Rectificarea definitivd se va face pe baza execu!iei la 31.72.20L7 gi
se va prezenta Consiliului jude[ean spre aprobare in cursul trimestrului I 2018.

Art.6, Directia economicd a Consiliului lude[ean Buzdu gi Liceul Special
pentru Deficienti de Vedere BuzEu ca ordonator ter[iar de credite vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hot516ri.

Art.7. Secretarul judetului BuzSu va asigura aducerea la cunogtin!5
public5 a hot516rii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judelean BuzEu
gi ?n Monitorul oficial al judelului, precum 9i comunicarea acesteia Instituliei
Prefectului judetului Buzdu gi institu[iei publice interesate,

PRE9EDINTE,

OIL NEAGU

,Zrl-t--"*-

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA

Nr,242
BUZAU, 26 OCTOMBRIE 2OL7

Hotirdrea a fost adoptati cu 32 voturi ,,pentrtu,', - voturi ,,impotrivd",
- abtineni de cei 32 consilieri judeteni prezenli.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU ANEXA t
/a /4ca nr. l+1,/A0/f

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
LICEULUI SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE BUZAU

PE ANUL 2017

Contrasemneaza
Director economic executiv -\1Ec Liviu Ciolan \
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

NR.141L7 / L7.LO.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdr6re pentru rectificare I a bugetului de

venituri gi cheltuieli pe anul ZOLT
al Liceului special pentru Deficien[i de vedere Buziu

Proiectul de hot5rdre a fost iniliat in baza:
- Hot516rii Guvernului nr.564/20L7 privind modalitatea de acordare a

drepturilor copiilor cu cerinle educa[ionale speciale gcolarizati in sistemul de
inv5l5m6nt preuniversitar, conform cEreia la parte de cheltuieli prevederile
destinate pl5[ii drepturilor copiilor/elevilor /tinerilor cu CES care urmeaz5
cursurile unitbtilor de invS[5m6nt special de stat si nu numai se reflect5 in
bugetele unitSlilor de invS!5mdnt la care sunt inscrigi beneficiarii la titlul 57
,,Asisten!5 social5". Astfel, bugetul de venituri 9i cheltuieli al Liceului special
pentru deficienfi de vedere Buz5u se modific5 prin introducerea la tiilul 57
,,Asisten!5 socia15", alineatul 57.02.0t ,,Ajutoare sociale in numerar" a
prevederilor bugetare in sumE de 52.000 lei prin diminuarea prevederilor
bugetare de la titlul 20,,Bunuri 9i servicii" cu aceiagi sum5.

- Adresei nr.t275/09.10.2017 a Liceului pentru Deficienli de Vedere Buzdu
tnregistrata la Consiliul Judelean BuzSu sub nr.138971L2.10.2017, prin care
solicit5 modific5ri in bugetul propriu la secliunea de funclionare prin
diminuarea cu suma de 16.000 lei a prevederilor bugetare de la titlul 20
,,Bunuri 9i servicii" si majorarea prevederilor de la titlul 59 ,,Alte cheltuieli" cu
aceiagi sum5. tn cadrul titlului 20,,Bunuri 9i servicii" se diminueazb
prevederile alineatului 20.30.03 cu suma de 1.000 lei 9i se majoreazE
prevederile alineatului 20.03.01 cu aceiagi sum5.

AvSnd in vedere cele prezentate mai sus, vE supunem spre dezbatere gi

aprobare proiectul de hot5r6re pentru rectificarea I a bugetului de venituri gi

cheltuieli al Liceului Special pentru Deficienli de Vedere Buz5u pe anul 20L7.

PRE9EDINTE

PETRE.EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTREcTTA EcowoMrcA
Nr.141L8/ L7.LO.ZOL7

RAPORT

la proiectul de hotdr6re pentru rectificare r a bugetului
de venituri gi cheltuieli pe anul 201,7

al Liceului special pentru Deficienti de vedere Buziu

AnalizSnd proiectul de hotd16re inifiat se constatb au fost
respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,

cu modificErile gi complet5rile ulterioare in ceea ce privegte:

- rectificarea bugetului;

- structura bugetului atdt la partea de venituri cdt gi la partea de

cheltuieli pe sectiunea de functionare 9i secliunea de dezvoltare;
- sursele de finantare;

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

proiectului de hot5rare in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolan L f


