
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
pentru rectificarea r a bugeturui de venituri gi chertuieripe anul zoLT al Direcliei Generale de Asistenli sociald gi

Protecgia Copilului Buzdu

Consiliul Judefean BuzEu;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean Buzdunr.t279t/20.09.20t7 .

- raporl{- - oirecgiei ' economice inregistrat subnr.IZ792/20.09 .2017 .

- avizur de regariiale 'ar secretarurui Judelurui Buz5u dat peproiectul de hot5rdre;

- prevederile HotErdrii Consiliului Judelean Buzdu nr. 73/20t7pentru adoptarea bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul20L7 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si protectia
Copilului Buzau;

- prevederile Hot5rdrii 
.consiliului judetean Buz5u nr.__J2or7privind rectificarea a vl-a a bugetului propriu al judefului Buz5upe anul 20L7;

nr.27 4/ L0.04. 2017 privind modificarea
a prevederilor unor alineate in cadrul

PROIECT

ROMANIA

- Dispozilia pregedintelui
repartiz5rii pe trimestre
acelorasi tiiluri;

- Dispozilia Pregedintelui nr.298/05.05. 2ot7 privind modificareaprevederilor unor alineate in cadrul acelorasi tiiluri alebugetului de venituri 9i cheltuieli piopriu ar Judelului BuzEuaprobat pe anul 20t7;
- Dispozilia Pregedintelui nr.309/11.05. 2oL7 privind modificareaprevederilor unor alineate in cadrul acelorasi tiiluri alebugetului de venituri si cheltuieli piopriu ar Judelului Buz5uaprobat pe anul 2OL7;

- Dispozifia Presedintelui nr.376/27.06.2077 privind modificareaprevederilor unor alineate in cadrul acelorasi tiiluri alebugetului de venituri 9i cheltuieli piopriu ar Judelurui BuzEuaprobat pe anul 2077;

- Dispozitia pregedinterui nr.4L9/rg.o7.2oL7 privind modificareaprevederilor unor alineate in cadrul acelorasi tiUuri alebugetului de venituri si chertuieri propriu 
'ar 

Judefurui BuzEuaprobat pe anul 2Ot7;



- Dispozilia Presedintelui nr.595/3 t.O7.2Ot7 privind modificareaprevederilor unor alineate in cadrul acelorasi titluri ale
bugetului de venituri 9i cheltuieli propriu al Judefului BuzEu
aprobat pe anul 20L7;

- Dispozilia Pregedintelui nr.610/10.08.2017 privind modificareaprevederilor unor alineate in cadrul acelorasi tiiluri ale
bugetului de venituri 9i cheltuieli propriu al Judelului BuzEu
aprobat pe anul 2017;

- Dispozilia Pregedintelui nr.615/18.08.2017 privind modificareaprevederilor unor alineate Tn cadrul acelorasi tiuuri ale
bugetului de venituri 9i cheltuieli propriu al Judelului Buzdu
aprobat pe anul 20t7;

- Dispozilia Pregedintelui nr.6t9/23.08. 2OL7 privind modificareaprevederilor unor alineate in cadrul acelorasi tiiluri ale
bugetului de venituri 9i cheltuieli propriu al Jude[ului BuzEu
aprobat pe anul 20t7;

- Dispozifia Presedintelui nr.657/20.09.2017 privind modificareaprevederilor unor alineate in cadrul acelorasi tiiluri ale
bugetului de venituri 9i cheltuieli propriu al Jude[ului BuzEu
aprobat pe anul 2Ol7;

- prevederile ordonantei de urgenl5 nr.63l2ot7 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2OL7;

- prevederile Legii nr.273/2OOG privind finanlele publice
locale,cu modificarire gi compret5rire urterioare;

tn temeiul art.91, alin.(1) lit."b", alin(3) lit.,,a,,gi art.97 din Legeanr.2t5/200L privind administralia pubricS rocarEl i"proti.ut5, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare,

HorARAgre:

Art.1. Se aprob5 rectificarea
anul 20L7 al Direcliei Generale de
Buz5u, prevSzut Tn anexa care
hotdrSre.

I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe
Asistent5 SocialS gi proteclia Copiluiui
face parte integrant5 din prezenta

Art.2.(1). Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 20 L7 al Direcliei
Generale de Asisten!5 SocialS gi Proteclia Copilului Buzbu este aprobat pe
surse de finantare, finanlat integral de la buget gi din fonduri externe
nerambursabile.

(2)'. Bugetul de venituri gi cheltuieli finanfat integral de labuget la partea de venituri se rectifil5 cu suma de j.ss+.ooo lei prin
majorarea indicatorilor de venituri a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea ad5ugat5 pentru finan[area cheltuielilor descentralizate la nivelul
iudefului, din care suma de 554.000 lei se disponibilizeazH, diminudndaloca[iile bugetare de la bugetul local 9i major6nd fonJul'de rezerv5
bugetarE de la nivelul judetului cu aceiagi sumE;(3). Bugetul de venituri gi cheltuieli finan[at integral de labuget la partea de cheltuieli se rectificS cu suma de 3.0oo.0oo lei din caresuma de 2.000.000 lei la tiilul lO,,cheltuieli de personal,, gi suma de:l-.000.000 lei la tiilul 20'.Bunuri gi servicii,,;



Art.3. Se valideazE Dispoziliile Pregedintelui Consiliului Judefean
Buzau nr.274/20t7, nr.29B/20L7,309/20L7, 376/20L7, 4Lg/zol7,
595/20t7, 6L0/20L7, 6t5/20L7 ,nr.6t9/20L7 9i 657/20t7.

Art.4. Rectificarea definitivd se va face pe baza execuliei la
31.L2.2017 9i se va prezenta Consiliului judelean spre aprobare in cursul
trimestrului I 2018.

Art.5. Directia economicd a Consiliului Jude[ean BuzEu gi Direclia
GeneralS de Asistent5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu ca ordonator
tertiar de credite vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot5rdri.

Art.6. Secretarul judetului BuzEu va asigura aducerea la cunogtin!5
public5 a hotS16rii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judegejn
Buz5u gi Tn Monitorul oficial al judelului precum gi comunicarea acesteia
Institutiei Prefectului judetului BuzEu gi serviciilor publice judelene
interesate.

PRE9EDINTE,

NEAGU PETRE EMANOIL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA

Nr.
Buziu, 20L7



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
NR.127glI2O.Og.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrire pentru rectificarea r a bugetului

de venituri gi cheltuieli pentru anul 2oL7 al oirecgiei
Generale de Asistenti socialS gi proteclia copilului guzdu

Proiectul de hot516re a fost iniliat in baza Ordonanlei Guvernului
nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2Ol7 prin
care Consiliul Judefean BuzEu a primit o suplimentare a veniturilor din
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adEugat5 pentru finanlarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judelelor" de 5.232 mii lei, din care:

- t.678 mii lei pentru finanfarea cheltuielilor cu Programul pentru scoli

al Rom6niei conform prevederilor HG nr.64O/20L7;
- 2.468 mii lei pentru sustinerea sistemului de proteclie a copilului;
- 1.086 mii lei pentru sustinerea centrelor publice pentru persoane

adulte cu handicap.

Pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului 9i pentru

sustinerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap la

Cap.68.02 ,,Asigurdri 9i asisten[5 socialS" Subcapitolul 68.02.06"Asistenl5
socialS pentru familie 9i copii", bugetul de venituri 9i cheltuieli finanlat
integral de la buget, la sec[iunea de funcfionare se majoreazE la partea de

venituri cu suma de 3554 mii lei la indicatorul de venituri sume defalcate
din taxa pe valoarea ad5ugat5 pentru finanlarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judelului, din care suma de 554.000 lei se

disponibilizeazl, diminuSnd alocaliile bugetare de la bugetul local gi

majoreaz5 fondul de rezerv5 bugetarE de la nivelul judelului cu aceiagi
sum5, iar Ia partea de cheltuieli, se echilibreazd cu suma de 3.000.000 lei

din care suma de 2.000.000 lei la titlul l0"cheltuieli de personal,, 9i suma
de 1.000.000 lei la titlul 20 "Bunuri 9i servicii,,.



AvSnd Tn vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre

dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea I a

bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2Ot7 al Direcliei Generale de

Asistent5 SocialS gi Protectia Copilului BuzEu.

PRE9EDINTE

Neagu Petre Emanoi!



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. 12792/2O.O9.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotir6re pentru rectificarea r a bugetului
de venituri 9i cheltuieli pentru anul zoLT al Direc[iei
Generale de Asistenti Sociali gi proteclia Copilului Buziu

Analiz6nd proiectul de hotdrdre iniliat se constatd au fost
respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale,

cu modific6rile gi complet5rile ulterioare in ceea ce privegte:

- rectificarea bugetului;

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

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

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea
proiectului de hot5rare in forma prezentatS.

,r*rLro* EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolan



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
D r R E c r r E r c E N E RA L E DUED 
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Anexa

INDICATORI PROGRAM

INITIAL
Modificari

(+/-)
PROGRAM

ACTUALIZAT
TOTAL VENITURI 120,167,000 3,000,000 123,167,000
TOTAL CHELTUIELI 120,167,000 3,000,000 123,167,000
lin care:

SEGTIUNEA DE FUNCTIONARE
vENITURt - TOTAL(1 +2+3+4)
din care:

119,067,000 3,000,000 122,067,000

l.alocatii de la bugetul propriu al judetului
Buzau

26,261,000 -554,000 25,707,000

2. Sume defalcate din TVA pentru sustinerea
sistemului de protectie a copilului si a
centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu
handicap

28,739,000 3,554,000 32,293,000

3.Subventii de la bugetul de stat pentru
[inantarea drepturilor persoanelor cu handicap 62,615,000 62,615,00C
4.Subventii primite de la bugetul de stat pentru
finan[area cheltuielilor cu personalul medical
al cabinetelor medicale din unitdlile de
inva[dmant special gi personal medical CAMS
Pogoanele 1,452,000 1,452,00A
CHELTUIELI

din care:
119,067,000 3,000,000 122,067,000

CHELTUIELI DE FUNCT]ONARE
din care:

1 19,067,000 3,000,000 122,067,000

a1 )cheltuieli de personaIDGASPe 45,000,000 2,000,000 47.000.000
a2)cheltuieli de personal pt.personalul medica 1,352,000 1,352,000
bl) bunuri si servicii DGASPC 10,000.000 1,000.00c 11,000,000
b2) bunuri si servicii pt. cabinetele medicale di 100,000 100,000
c) ajutoare sociale in numerar 62,615,000 62,615,000

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
YENITURI 1 ,1 00,000 1,100,000
\tocaril qe ta ougelut proplTu arluoctllm
Suzau 1 ,100,000 1 ,1 00,000

HELTUIELI 1 ,1 00,000 1 ,1 00,000
Cheltuieli de capital 1 ,1 00,000 1,100,00c


