
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
pentru rectificarea a rrr-a a bugeturui de venituri gi
cheltuieli pe anul zoLl al Muzeului judelean Buzdu

Consiliul Judetean BuzEu;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean Buz[u

nr.L5776/16.LL.2017 ;- raportul Directiei economice inregistrat sub nr. 15777/L6.Lt.20t7 ;- avizul de legalitate al Secretarului judefului BuzEu dat pe proiectul de
hot516re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzEu
anexate la hot5r6re;

- prevederile HotErSrii Consiliului Judelean BuzSu nr.70/2017 pentru
aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2077 al Muzeului
Judefean BuzEu;

- prevederile Hot516rii Consiliului Judelean BuzEu nr.L66/2017 pentru
rectificarea I a bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2OL7 al
Muzeului Judelean BuzEu;

- prevederile Hot5rdrii Consiliului Jude[ean Buzdu nr.246/20L7 pentru
rectificarea a II-a a bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2Ot7 al
Muzeului Judefean BuzEu;

- prevederile Dispoziliei Pregedintelui nr.724/t5.11.20t7 privind
modificarea prevederilor unor alineate in cadrul aceluiagi capitol al
bugetului propriu de venituri 9i cheltuieli al Judefului BuzEu aprobat pe
anul 20t7;

- adresa Muzeului Judelean BuzHu nr.2344/13.11.20L7 inregistrat| la
Consiliul Judelean Buz6u sub nr. tS4S7/t3.tt.2OL7;

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare,

tn temeiul art.91, alin.(1) lit. ,,b" alin.(3), lit. ud" gi art.97 din Legea
nr.2L5/2001 privind administrafia publicd localS, republicatS, cu modificErile gi
com plet5 ri le u lterioa re,

trv
HOTI\RA$TE:

Art.1. Se aprobS rectificarea a III-a a bugetului de venituri gi cheltuieli
pe anul 20L7 al Muzeului judetean Buzdu prevdzut in anexa care face parte
integrantS din prezenta hot516re.



Art.2. Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 20L7 al Muzeului judelean
Buzdu este alc5tuit din sec$iunea de funclionare gi secliunea de dezvoltare.

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execu[ii a bugetului pe anul 2017
se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judelean Buzdu sH opereze
modific5ri in bugetul de venituri gi cheltuieli al Muzeului judelean Buzbu
aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii, prognoze
economico - sociale, buget - finante gi administrarea domeniului public Ai privat
al jude[ului a Consiliului Judetean BuzEu, la propunerea conducerii Muzeului
judetean Buzdu.

(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prev5zute in
bugetul de venituri gi cheltuieli al Muzeului judelean Buzdu reprezint5 limite
maxime ce nu pot fi depSgite.

Art.4.Se valideaz5 Dispozitiei Pregedintelui nr. 724/ L5.tt.20t7 .

Art.5. Rectificarea definitiv5 se va face pe baza execu[iei la 31 .12.20t7
gi se va prezenta Consiliului judetean spre aprobare in cursul trimestrului I
2018.

Art.6. Directia economicb a Consiliului Judelean BuzEu gi Muzeul
judetean BuzEu ca ordonator tertiar de credite vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hot516ri.

Art.7. Secretarul judetului Buzbu va asigura aducerea la cunogtin!5
public5 a hot516rii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judelean
BuzEu gi in Monitorul oficial al judelului, precum gi comunicarea acesteia
Institutiei Prefectului judetului Buzdu gi institugiei publice interesate.

PRE9EDINTE,

NOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
CRETARUL JUDETULUI BUZAU,

Nr.277
BUZAU,

M IHAI-LAU RE NTIU GAVRILA
l_

27 NOIEMBRIE 2O:L7

Hotir6rea a fost adoptatd cu 31 volturi -F€ntru", - voturi ,,impotr1v6",
- abtineri de cei 31 consilieri judefeni prezenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU ANEXA

/a dcl ,- tVl/Xot /
\J

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
MUZEULUI JUDETEAN BUZAU

PE ANUL 2017

Contrasemneaza
Director economic executivSr

LEI
INDICATORI PROGRAM

lNtTlA!..
MODIRICARI

(+/-)
PROGRAM

ACTUALIZAT
IoTAL VENITURI ( A.1. + B.1.) 3,345,000 3,345,000
ro rAL GHELTUIELI (A.2 + 8.2.) 3, 3,345,000
din care:
A. SECTTUNEA DE FUNCTTONARE 3,050,000 3,050,
A.1. VENITURI
din care:

3,050,000 3,050,00c

a) venituri proprii 80,000 80,00c
b) transferuri intre unffi 2,970,000 2,970,00c
A.2.CHELTUIELI-(a+b)
din care:

3,050,000 3,050,000

a) cheltuieli de personal 1,750,000 36,00c 1,714,00C

b) bunuri si servicii 1,300,000 36,00c 1,336,00C

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
8.1. VENITURI
din care:

295,000 295,00C

transferuri intre unitati ale administratiei publice 29{i,000 295,00C
8.2. CHELTUIELI
din care:

295,000 295,000

:heltuieli de capital 29ri,00c 295,00U



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

N R. L577 6 | 16. 1 L.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re pentru rectificarea a III-a a

bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2OL7 al Muzeului
judetean Buziu

Proiectul de hot5rdre privind rectificarea a III-a a bugetului de

venituri gi cheltuieli pe anul 20L7 al Muzeului judetean Buz5u a fost initiat in

baza adresei nr. 2344/L3.tt.2017 inregistrat5 la Consiliul judetean Buzdu

sub nr.15457/L3.11.2017 prin care solicit5 majorarea prevederilor bugetare

de la titlul 20 ,,Bunuri 9i servicii" cu suma de 36.000 lei prin diminuarea

prevederilor bugetare de la titlul 10 ,,Cheltuieli de personal" cu aceeagi

sum5, ca urmare a economiei Tnregistrate la salarii datorat6 neocupErii

posturilor vacante pentru care au fost prevederi bugetare.

Fa!5 de cele prezentate mai sus, vd supunem spre dezbatere gi

aprobare proiectul de hotd16re privind rectificarea a III-a a bugetului de

venituri gi cheltuieli finanfat din venituri proprii gi subvenlii al Muzeului

judetean Buzdu pe anul 2017.

PRE9EDINTE

PETRE-EIANOrL NEAGU

-4,-



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr.15777 116.1L.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotdr6re pentru rectificarea a III-a a
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 20t7 al

Muzeului jude[ean Buziu

Analiz6nd proiectul de hot516re initiat se constatd au fost

respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,

cu modificbrile gi complet5rile ulterioare Tn ceea ce privegte :

- rectificarea bugetului;

- structura bugetului at6t la partea de venituri cdt gi la partea de

cheltuieli pe sectiunea de functionare 9i secfiunea de dezvoltare;

- sursele de finantare;

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

proiectului de hot5rare in forma prezentatS.

DIRECTOR IEXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolartr *._lc-x- I


