
ROMANIA
coNSILIUL IUDETEAN BUZAU

HoTARARE
privind aprobarea repartiz5rii

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adiugati pentru
finantarea cheltuielilor cu drumurile judetene
in anul 2O18 9i estimiri pentru anii 2OL9-2OZL

Consiliul judetean BuzEu;
Avend in vedere:
- expunerea de motive a Presedintelui Consiliului judelean Buz5u

nr.1351/29.01.2018;
- raportul Direcliei economice a Consiliului judetean BuzEu

nr.7352/29.07.20t8i
- avizul de legalitate al Secretarului Judetului Buziu dat pe proiectul

de hot5rSre;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Buzdu

anexate la hotdrere;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu

modificdrile Si completdrile ulterioare;
- prevederile art.4 lit. ,,c" din Legea bugetului de stat pe anul 2018

n.2/201A7,

in temeiul art.91 alin.(1) lit. ,,b", atin.(3) ltt. ,,a,, 9i art.97 din Legea
ff.275/2001 privind administratia public5 tocalS, repubticatE, cu modific5rile
gi completdrile u lterioa re,

HOTARTSTE:

Art.1. Se aprob6 repartizarea in bugetul propriu al judetului a sumei de
12,315.000 ei reprezentend sume defalcate din taxa pe valoarea adXugatb
pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judelene in anul 2018 Si
estim; rile pe a nii:

- 2019 suma de 13.683.000 lei,
- 2020 suma de 13.683.000 tei,
- 2021 suma de 13.683.000 lei.



Art.2. Pregedintele Consiliului ludelean Buz;u Si Direclia economicE din
aparatul de specialitate al Consiliului .ludetean BuzEu vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotd16ri.

Art.3. Secretarul judetului Buz;u va asiqura comunicarea hotb16rii
institutiilor 9i autoritSlilor publice interesate, precum gi publicarea acesteia pe
site-ul Consiliu ui Judetean BuzAu.

PRE9EDINTE,

NEAGU

BUZAU,

MIHAI-LAU RENTIU GAVRILA
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fost adoptate cu 30 voturi ,,pentru",
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
Nr.1351/ 29.O1.20 18

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotd16re privind aprobarea repartizdrii

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adiugati pentru
finantarea cheltuielilor cu drumurite judelene pe anul

2018 gi estimiri pentru anii 201-9-2021

In conformitate cu prevederile art. 4 lit.,,c,, din Legea nr.Z/2OLB a

bugetului de stat pe anul 2018 prin anexa nr.6la lege, din taxa pe

valoarea adaugati s-a alocat judetului Buzdu pentru finanlarea
cheltuielilor privind drumurile judetene Si comunale suma de 12.315.000
lei pe anul 2018 9i estim;ri pe anii 2019-2021.

Avendu-se in vedere starea drumurilor judetene gi cheltuielile ridicate
cu asigurarea condiliilor de circulalie normalE a mijloacelor de transport
auto in comun de cElitori in timpul iernii, pe anul 2O1g suma de
12.315.000 lei a fost repartizatS bugetului propriu al judetului Buzdu.

Potrivit dispozitiilor referitoare la bugetele locale pe anul 2O1g art. 4
lit."c" din Legea nr. 2/201,8 a bugetuiui de stat pe anul 2019, repartizarea
sumelor pentru finanlarea cheltuielilor privind drumurile se face prin

hot;16re a consiliu lui judelean.

FalS de cele prezentate rnai sus v; supunem spre dezbatere Si

adoptare proiectul de hot5rare anexat,

PRESEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU



coNsrLruL IUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE
Nr.1352/ 29.O1.2O18

RAPORT
la proiectul de hoti16re privind aprobarea repartizirii

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adiugati pentru
finantarea cheltuielilor cu drumurile judelene pe anul

2O18 9i estimiri pentru anii 2Ot9-2O21

Analizend proiectul de hot;rare lniliat se constatE urmatoarele:

respectS prevederile Legii nr.2/2178 a bugetului de stat pe anul

2 018;

respectd prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanlele publice

locale cu modific6rile gi complet5rile ulterioare;

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea
proiectului de hot;rare in forma prezentat5.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec, Liviu Mihail Ciolan


