
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

VA

HOTARARE
pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri 9i

cheltuieli al Centrului Judelean de Culturi 9i Arti Buziu pe
anul 2OL7

Consiliul Judetean Buzbu;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu

nr.L577Blt6.tt.2077 ;

- raportul Direcliei economice inregistrat sub nr. L5779/t6.tL.2017 ;

- avizul de legalitate al Secretarului judelului Buz5u dat pe proiectul de

hot516re;
- rapoarteie comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean Buzbu

anexate la hot5rdre;
- prevederile Hot516rii Consiliului Judetean BuzEu nr.72120L7 pentru

aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al Centrului Jude[ean de

Culturd gi ArtE Buz5u Pe anul 20t7;
- prevederile HotbrSrii Consiliului Judetean BuzEu nr.14712017 pentru

rectificarea I a bugetului de venituri 9i cheltuieli al Centrului Judelean
de CulturE 9i ArtE Buzbu pe anul 20t7;

- prevederile Hotbrdrii Consiliului Judetean Buz5u nr.214/2017 pentru

rectificarea a II-a a bugetului de venituri 9i cheltuieli al Centrului
Judefean de Cultur5 9i ArtS Buz5u pe anul 20L7;

- prevederile Dispozifiei Pregedintelui nr.722/t3.11.20L7 privind

modificarea prevederilor unor alineate in cadrul aceloragi capitole ale

bugetului propriu de venituri 9i cheltuieli al Judefului BuzEu aprobat
pe anul 20t7;

- adresa Centrului Judefean
nr.3394109. 1 1 .20L7 Tnregistrat6
nr.1530 tl09.LL.20t7;

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

modific5rile gi complet5rile ulterioare,

tn temeiul art.91, alin.(1) lit.'b" alin.(3), lit."a" 9i art.97 din Legea

nr.2L5/2001 privind administralia publicd localS, republicatS, cu modific5rile
gi completbrile ulterioare,

vv

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd rectificarea a III-a a bugetul de venituri 9i cheltuieli pe

anul 20 t7 al Centrului Judelean de Cultur5 gi ArtE Buz5u prev5zut in anexa

care face parte integrant5 din prezenta hoti16re

de Cultur5 9i ArtE Buzdu
la Consiliul Judetean BuzEu sub



Art.2. Bugetul de venituri gi cheltuieli al Centrului Judelean de CulturE
gi Artb Buzdu pe anul 2OL7 este alc5tuit din sectiunea de functionare 9i

sectiunea de dezvoltare.

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune executii a bugetului pe anul

2Ot7 se impu[ernicegte Pregedintele Consiliului Judelean BuzEu sE opereze
modific[ri in bugetul de venituri gi cheltuieli al Centrului Jude[ean de CulturE
gi ArtE BuzEu afrobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii,
prognoze economico - sociale, buget - finanle gi administrarea domeniului
puOlic ai privat al judelului a Consiliului Judetean Buzbu, la propunerea

conducerii Centrului Judelean de Culturb 9i ArtE Buz5u.
(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevdzute .in

bugetul Oe venituri gi cheltuieli al Centrului Judetean de CulturE 9i Artb BuzEu

reprezintb limite maxime ce nu pot fi dep5gite.

Art.4.Se valideazd Dispozi[iei Pregedintelui nr.722l t3.LL.20t7 .

Art.5.Rectificarea definitivb se va face pe baza executiei la 31.12.2017
gi se va prezenta Consiliului jude[ean spre aprobare in cursul trimestrului I
2018.

Art.6. Direclia economic5 a Consiliului Judelean BuzEu gi Centrul

Judefean de CulturS 9i ArtE Buzdu ca ordonator terliar de credite vor aduce la

indeplinire prevederile prezentei hotb16ri.

Art.7. Secretarul judelului BuzEu va asigura aducerea la cunogtintb
publicb a hotb16rii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judetean
'guz5u gi in Monitorul oficial al jude[ului, precum 9i comunicarea acesteia

Instituliei Prefectului judelului BuzEu gi institutiei publice interesate.

PRE9EDINTE,

OIL NEAGU
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SECR.ETARUL JU DETULUI BUZAU

MIHAI-LAU RENTIU GAVRILA
\_

Nr. 278
BUZAU, 27 NOTEMBRTE 2AL7

Hotir6rea a fost adoptati cu 31 voturi,,pentrtt", - voturi,,impOtrivd",
- ablineri de cei 31 consilieri judeteni prezenti.
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CONS!LIUL JUDETEAN BUZAU ANEXA

/a HCY nr. #8 /AOU
C

BUGETUL DE VENlTURI SI CHELTUIELI AL

CENTRULUI JUDETEAN DE CUL]'URA SI ARTA
PE ANUL 2017

Contrasemneaza
Director econom ic executiv

Ec Liviu Ciolan L----1
\^\<----k- \

LEI

INDICATORI PROGRAM
initial

Modificari
(+/-)

PROGRAM
rectificat

TOTAL VENITURI (A.1 + 8.1) 2,goo,0oo 0 2,goo,oo0

TOTAL CHELTUIELI (A.2 + 8.2 2,900,000 0 2,goo,ooo

din care:
RE

A.1. VENITURI
din care:

2,ti50,00u -50,000 2,600,00c

a) venituri proprii 200,000 200,000

@le administratiei Publ 2,45U,UUU 2,450,000

c) Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

-50,00c -50,000

A.2.CHELTUIELI-(a+b)
din care:

2,650,000 50,000 2,600,000

a) cheltuieli de personal 1,450,00c -100,000 1,350,000

5) bunuri si servicii 1,200,000 50,000 1,250,00c

8.1. VENITURI
din care:

'150,000 50,000 200,000

a) varsaminte din sectiunea de functiolelq 50,00c 50,00u

E)lEnETeine capnat 150,000 150,000

B.2. CHELTUIELI
din care:

150,000 50,000 200,000

rh-eitdenTe capfraf 150,00c 50,000 200,000



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

N R. 1 577 8l 16. 1 L.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri 9i

cheltuieli al Centrului Judetean de Culturi gi Arti Buziu pe
anul 2OL7

Proiectul de hot516re privind rectificarea a III-a a bugetului de venituri

gi cheltuieli pe anul 20t7 al Centrului Judefean de CulturE si ArtE BuzEu a fost

initiat in baza adresei nr. 3394109.tt.2017 inregistrat5 la Consiliul judetean

BuzEu sub nr.1530t/09.7L.20t7 prin care solicit5 diminuarea prevederilor

bugetare de la titlul 10 ,,Cheltuieli de personal" cu sumd de 100.000 lei in

vederea major5rii prevederilor bugetare ale titlului 20 ,,Bunuri 9i servicii" cu

suma de 50.000 lei 9i ale titlului 71 ,,Cheltuieli de capital" cu suma de 50.000

lei, pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor propuse in anul 20L7.

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, vd supunem spre dezbatere 9i

aprobare proiectul de hotb16re pentru rectificarea a III-a a bugetului de

venituri gi cheltuieli al Centrului Judefean de Culturd gi ArtE Buz5u pe anul

20L7.

PRE9EDINTE

PErRE-SIanorL NEAGU

(



coNsrlruL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr.15779 116.1L.2OL7

RAPORT

pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri 9i
cheltuieli al Centrului Judelean de Culturi 9i Arti Buzdu

pe anul 2OL7

Analizdnd proiectul de hot516re iniliat se constat5 cd au fost

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

cu modificErile gi completfirile ulterioare in ceea ce privegte:

- rectificarea bugetului;

- structura bugetului at6t la partea de venituri c6t gi la partea de

cheltuieli pe secliunea de funclionare 9i secliunea de dezvoltare;

- sursele de finantare;

Av6nd tn vedere cele prezentate mai SuS, sustinem adoptarea

proiectului de hot6rare Tn forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihai, .ff:-.1
C?X-


