
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HoTARARE
privind aprobarea utilizirii in anul 2018 a excedentului anual
al bugetului propriu al judetului Buzdu rezultat la incheierea

exerciliului bugetar la 31 decemb rie 2OL7

Consiliul Judetean Buzdu;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu
inregistrat6 la nr. 1353/29. O 1.2018;

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hot5 r6re;

.._ prevederile Ordinului m.3244/201"7 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017;
prevederile art. 58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privtnd finanlele
publice locale cu modificErile gi complet6rile ulterioare,

^_ 
jn^^temeiut art.91 atin (1) lit. ,,b- atin.(3) lit. ,,a,, 5i art.g7 din Legea

nr.215/2007 a administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile 9icomplet5rile ulterioare,

HorARAgrE:

Art.1. Se aprobE utilizarea in anul 201B a excedentului anual al
bugetului propriu al judelului BuzEu rezultat la incheierea exerciliului bugetar
la 31 decembrie 2017, pe cele doud secliuni, in sum5 de 7g.7it.66g,g4 lei,
astfel:

I.

raportui comun al Direcliei economice Si al
patrimoniuiui Si investitii ale Consiliului
nr.7354/29 .07.2O7a;
avizul de legalitate al Secretarului
hotd rSre;

Directiei pentru ad m in istra rea
judetean Buz;u in reg istrat la

Judetului Buz5u, dat pe proiectul de

73.473.289,94 1eiAcoperirea golurilor temporare de casE ale
secliunii de funclionare

Acoperirea goluriior temporare de cas6 ale
sectiunii de dezvolta re
din carel

II.
65.298.380 lei



,. Reabilitare clSdire - B-dul N.BElcescu nr.44

2. Reabilitare clSdire Consiliul judetean Buziu

3. Demolare clSdiri 9i amenajare teren aferent
imobilului situat in municipiul Buz5u,
B-du I GErii nr. B

4. Reabilitare clSdire, str. Bistrifei nr_45
(sediu Centrul Militar Judetean BuzEu)

5. Eficientizare energetici a constructiei situatE
in.14unicipiul BuzEu, Strada Hortjcoiei nr.52 iu destinatia
.Liceu Tehnol-ogic Special pentru Copii cu Deficie;t; '
Auditive" gi ,,Centrul Rezidential pentru Copilul cu
Deficiente de Auz nr.10 Buz5u,, pOR ZO|4_2O20

6. .Eficie ntiza re energetic; a constructiei situat5
in Municipiul Buzdu, Strada Horticolei nr.54 cu destinatia
,,Liceul Special pentru Deficienli de Vedere,,Fi

,,Centrul Rezidenfial pentru Copilul cu Deficienie
de Vedere nr.11 BuzAu,, pOR 2014_2020

7. Eficientizare energetic5 a Centrului Scolar pentru
Educalie Inctuziv5 BuzSu pOR 2074_ZO2O

8. Eficientizare energetic5 a Centrului Scolar pentru
Educalie InctuzivS Rm. SErat pOR 2014_2020

9. Construire salS multifuncfionalE cu gradene si functiuni
conexe pentru persoanele cu dizabilit5ti
municipiul Buz;u, Str. Horticolei, nr.56

10. Reabilitare structuralE si functionalE a
Spitalului Judelean de Urgent; BuzEu-etapa I

-l\4odernizare gi extindere bloc operator

11. Eficientizare energetic5 clEdire Spitalul ludetean
de Urgent6 BuzSu pOR 2Ot4-202O

12. Eficientizare energetic; a clddirii
Dermato-Venerice-Com partiment al Spita lulu i
Judeiean de Urgent6 BuzEu pOR 2Of4_2O20

l3.Extinderea si dotarea Unit5tii de primire Urgente
a Spitalului Judeiean de Urgente Buz;u
POR 2074-2020

550.000 lei

300.000 lei

50.000 lei

700.000 lei

100.000 lei

100.000 lei

100,000 lei

100.000 lei

610.000 lei

1.500,000 lei

105.000 lei

210.000 lei

50.000 lei

l



14. Restaurarea, conservarea 9i modernizarea
imobilului situat in Municipiul BuzEu,
B-dul Nicolae B;lcescu nr.40,
in vederea infiint;rii Centrului lvluzeal I.C. BRATIANU
POR 2014-2020

1.500.000 lei

1.000.000 lei

50.000 lei

50.000 lei

50.000 lei

50.000 lei

202,000 lei

150,000 lei

800.000 lei

500.000 lei

22 5.000 lei

250.000 lei

500.000 lei

lS.Consolidare, restaurare 9i dotare Biblioteca
J udetean5,,V.Voiculescu,, BuzSu pOR 2OL4_2OZO

16. Eficientizare energeticE a Complexului de servicii
Comunitare nr.3 pOR 2074-2020 aplicant Cons.lud. BuzAu

17. Eficientizare energeticd a Centrului de recuperare
si reabilitare a persoanelor adulte cu handicap Rm. S5rat
POR 2074-2020 aplicant Cons.Jud. Buzdu

18. Eficientizare energeticd a Complexului de servicii
pentru copilul cu handicap sever nr.g Buz5u
POR 2Ot4-2020 aplicant Cons.Jud. BuzEu

19. Eficientizarea energetic5 a Centrului rezidential
pentru recuperarea si reabilitarea copilului cu tulburEri
de comportament nr. 5 Beceni pOR 2014_2020
a plicant Cons.Jud. BuzEu

20. Dezvoltarea infrastructurii sociale -
Restructurare Centrul rezidential pentru copilul cu
handicap nr.9 BuzEu - aplicant DGASPC BuzEu

21, l4odernizare DJ 220, km 87+400-93+700,
Va lea Sa lciei-SEru legti

22. Reabilitare drum judelean DJ 2031,
Km. 17+200-29+400, pirscov Cozieni

23. Ivlodern iza re DJ 203K, km 38+000-75+000,
I\4SrEcineni-Podu I\4 u ncli

24.Reabilitare drum judefean Dl 2031,
Km. 29+400-50+000,Cozieni -Bozjoru_BrEiesti,
judetul Buzi u

25. Refacere pod peste 16ul Buz5u,
satul Vadu pasii-extravilan-comuna Vadu pasii

26. Modern iza re Dl204C, km.60+0OO-84+5OO
Limit5 Judet Vrancea-Bisoca-S;rulesti-VintilE Vod;



27. f4odernizare DJ 2O3H km. 16+000-25+500,
Buda-Alexandru odobescu _ limitE Judet Viancea,judetul Buz;u

28. Refacere DJ2O3G, poiana pinului,
Km. 37+800, judetul BuzSu

29. Consolidare DJ 103 p, tronson Km.25+350,
sat Valea Nehoiului, oras Nehoiu

30. Restabilire.circulatie si refacere DJ 204C, km. 81+2OO
comuna SErulegti, judetul Buz5u

31. Interventie de urgenl5 pentru diminuarea
efectelor produse de precipitaliile abundente
drn perioada 22-25 iulie _Lotul 1_DJ 102F,
km. 16+ 800- 16+920

32. Intervenlie de urgent5 pentru diminuarea
efectelor produse de precipitaliile abundente
din perioada 22-25 iutie -Lotul 2-DJ 102F, km l9+5OO

33. Interventie de urgenli pentru diminuarea
efectelor produse de precipitatiile abundente
din perioada 22-25 iutie -Lotui 3_DJ 203K,
km. 91+800-92+900 si pod km 92+520;
comuna LopSta ri, judeiul BuzEu

34. Stimularea mobilit5tii la nivel regjonal prin
modernizarea infrastructurii rutiere de transoort
pe tronsonul limitA jude! BrEila_Robeasca_Vad u
Pasii (E85) pOR 2014-2020

35. Stimularea mobilit5tii la nivel regional prin modernizarea
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul
Vintile VodS-ptaiut Nucutui, judetul Buzdu pOR 2014-2020

36. Stimularea mobilit6tii la nivel regional prin modernizarea
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul
Pietroasele-Breaza-NEeni-Fintesti_DN 1B,judelul Buz;u pOR 2014-2020

37. Consolidare mal pe D-l 102F, km. 2+2OO_2+350, Berca

38. Reabilitare DJ 102C, Buda CrSciunegti,
Km. 33+832-45+209, timjt6 judet prahova_Buda_
Lraciune9ti -Scarigoara_BdrEgti (DN 10)

3. BB3,3B0 lei

952.000 tei

500.000 lei

1.700.000 tei

1.485.000 lei

1.315,000 lei

5.180.000 lei

1,107.000 lei

100,000 lei

100.000 lei

200,000 lei

1,000.000 lei



39. Ivlodernizare DJ 203C, km. 17+3OO-19+000,
Florica, judetul BuzSu

40. lvlodernizare Dt 2034, km. 55+900_60+000,
Ama ra-StAvE r6sti -timit5 BrEila, judetut BuzEu

41. lvlodernizare DJ 2034, km. 13+300_15+000,
M;rgSritesti- Batoqu

42. Reabilitare DJ 2034, km. 15+000_22+oooi
Batogu-Murgegu - Livada

43. [4odernizare DJ220, km. 70 +OOO-78+ 5OO,
Buda -Valea Salciei, judelul BuzEu

44. Consolidare zona alunecEtoare DJ 203H,
Km. 11+520-11+680, Topticeni, judetut BuzEu

45. Consolidare zid de sprijin DJ 203c,
Km. 15+700-15+900, I\4onteoru, La prag, judeiul Buz5u

1.000.000 lei

1.000.000 lei

800.000 lei

1.000.000 lei

1.000.000 lei

800,000 l-.i

400.000 lei

500.000 lei

200.000 lei

2.860.000 lei

250.000 lei

1.500.000 lei

2.000.000 Iei

350.000 lei

100.000 lei

46, Refacere drumuri calamitate 14.399.000 lei(consumat integral suma de B.g27,O0A primite prin H.G. nr. 725/2016,
R;mas 14.399.000 lei din suma de 18,996,000 primita prin H.G. nr, 975/2016)

47, Realizare parc balnear, stafiunea Sirata Monteoru,
Comuna Merei

48. Consolidarea managementulut siturilor ROSCIO190
PENTELEU 9i ROSCIO229 SIRIU PoIM

49. Proiect Sistem de management integrat al degeurilor
in judetut BuzAu-SMID

50. Program de dezvoltare regionalE ,,Construire bloc
locuinle de serviciu- mu nicipiul BuzEu, b_dul GErii, nr.g,,

51. Repara.tie capitalS pod peste p6r5ul StEnic pe DJ 203K,
Km. 80+000, loc. VintilE Vodd, judetut Buziu

52. Reparaiie capitalS pod peste r6ul BuzEu pe DJ 203K,
Km. 127+550, Nehoiagu, judetul Buziu

53. Modernizare DJ 216 km. 0+O0O-4+700,
DN 22 Lunca-M5crina-N icolegti

54. lnfiintare perdele forestiere de proteciie a cEilor de
comunicalie impotriva ?nz;pezirii



55. Reabilitare D) 220 A, Vulcanii Noroiogi

56. lYodernizare DJ 102 F, km. 1+OOO_33+200,
Berca - Chiliile - ManzElesti

57. Parteneriat pentru etic; gi integritate in
Consiliul judetean Buz5u POCA

58. Servicii de elaborare a planului de Amenajare
a Teritoriulu i J udetean

59. Licen!e, hArti risc, alte cheltuieli in domeniul investiliilor, etc

60, Punerea in circuitul turistic a [4inei de petrol -unic5 in Europa
- de la S;rata l4onteoru, comuna l4erei

61. Realizare marcare 9i promovare traseu turistic:
"Valea Buz5ului - Valea Legendelor,,

62. chereu Statii (15 buc)

63. Platform5 centar (5 buc)

64. Cantar electronic (1 buc)

65. Domenii Prest Serv SRL - majorare capital

66. Consiliul Judetean BuzEu-dot5ri independente
9i alte cheltuieli

67. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenl5 BuzEu

68. Autoritatea TeritorialE de Ordine public6

69. Centrul Scolar de Educaiie Incluziv5 Buzbu

70. Liceul special pentru deficienti de vedere BuzEu

71, Liceul tehnologic special pentru deficienli de auz BuzEu

72. Centrul Scolar de Educalie Incluziv5 Rm. SErat

73. Biblioteca,,V.Voiculescu" BuzEu

74. Directia GeneralS de Asistent5 Social5 9i proteclia
Copilu lu i BuzEu

75. Spitalul judelean de UrgenlE Buz5u
- transfer de capital

200.000

500.000

400.000 lei

800.000 lei

200.000 lei

100.000 lei

95.000 lei

90.000 lei

600.000 lei

25.000 lei

2.640.000 lei

450.000 lei

200.000 lei

100,000 lei

5.000 lei

120.000 lei

200.000 lei

300.000 lei

300.000 lei

1.000.000 lei

lei

lei

1,000,000 rei



Art.2. Pentru rezoivarea cu operativitate a unor situatii neprev5zute se
imputernicegte Presedintele Consiliului Jude[ean BuzEu sE opereze modificdriprivind utilizarea excedentului bugetului propriu al judelului Buzdu in anul
2018 cu avizul Comisiei de stuclii, prognoze economico 1 sociale , buget _

finante Si administrarea domeniuiui puOtic gi privat a Consiliului judjgean
BuzEu.

76. Centrul judetean de culturE 9i arU BuzEu
- transfer de capita I

77,feaYu George Cipria n
- transfer de capital

300.000 lei

190.000 lei

pentru administrarea patrimon iu lu i

vor aduce Ja indeplinire prevederile

asigura comunicarea prezentei

Art.3, Direclia economicS gi Direclia
9i investi!ii ale Consitiului judelean BuzEu
prezentei hot5rAri.

Art.4. Secretar_l j-de!_lui BuzaL va
holdra-i auto.,ta!ilor g; inslirutii o- inleresate.

PRESEDINTE/

NOIL NEAGU

Nr.25
BUZAU, 16 FEBRUARIE 2018

Hotirarea a fost adoptati
,,impotriv5", 8 abtineri de cei

ETARUL JUDETULUI BUZAI!,

MIHAI.LAURENTIU GAVRILA

I

=-a 
.,\rr^.,,1lA

cu 22 voturi ,,pentru", - voturi
30 consilieri judeteni prezenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
NR.13s3/29.01.20r8

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizdrii in anul20l8 a excedentului anual al bugetului propriu al judelului
Buzdu rezultat la incheierea exercigiului 

'bugeta. 
la 3 t

decembrie 2O17

Conforrn art. SB alin(1) din Legea nr.213/2006 privind finanlele pubtice
locale cu modificErile 9i complet5rile ulterioare, excedentul anual al bugetului
local rezultat la inchiderea exerciliului bugetar 2017 pe cele dou; secgiuni, se
poate utiliza ca surs5 de finan!are a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a
bugetului propriu al judetului in anul 2018 Si pentru acoperirea temporard a
golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile
sectiunilor de funclionare gi dezvoltare in anul curent.

Excedentul anual al bugetului propriu al judelului Buz5u rezultat la
incheierea exerciliului bugetar la 31 decembrie 2017 este in suma de
78.777.669,94 lei. Din aceastS sum;, 13.413.289,94 lei sunt repartizagi pentru
acoperirea temporarE a golurilor de casa a sectiunii de funclionare, 65.298.380
lei pentru acoperirea temporarE a gorurilor de casa a sec unii de dezvoltare a

bugetului loca l,

1n baza analizei compartimenteior de specialitate din aparatul propriu al
Consiliului judetean Si cu respectarea prevederilor legale s_a inlliat proiectul de
hot516re privind utilizarea in anul 2018 a excedentului anual al bugetului
propriu al jude!ului BuzEu rezultat la incheierea exerciliului bugetar la 31
decembrie 2017.

PRE9EDINTE,

NEAGU PETRE EMANOIL



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI SI INVESTITII
NR.1354/29,O1.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizirii in anul
2018 a excedentului anual al bugetului propriu aljudetului

Buzdu rezultat la incheierea exerciliului bugetar
la 31 decembtie ZOLT

AnalizAnd proietul de hot6rere inltiat, se constat; urmEtoarele:
- respect5 prevederi e art. 5B alin (1) din Legea nr, 273/2006 privind

finantele publice locale cu modific;rile Si complet5rile u terioare conform
cdrora excedentul anuai al bugetului loca rezultat la incheierea
exercitiului bugetar se utilizeazE ca surs5 de finan!are a cheltuielilor
secliunii de dezvoltare gi pentru acoperirea temporard a golurilor de casa
provenite din decalajele intre venlturile gi cheltuielile secliunilor de
funclionare gl dezvoltare in anul curent;

- respectd prevederile Ordinului ff.324412077 pentru aprobarea Normelor
rnetodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anu ui 2017;

in temeiul prevederilor legale enunlate, se propune utilizarea in anul 2O1B a
exedentului anual al bugetu ui propriu al judegul!i BuzSu rezultat la incheierea
exerciliului bugetar la 31 decembrie 2017, pe cele dou5 secgiuni, in sumb de
78.717.669,94 lei cu destinatiile prev5zute prin proiectLll de hoti16re.

Avand in vedere cele prezentate, susginem aprobarea proiectului de
hotarere initiat tn forma prezentatS.

DIRECTIA ECONOMICA, DIRECTIA PENTRU

ADMINISTRAREA

PATRIMONIULUI 9I INVESTITII,
DIRECTOR EXECUTIVDIRECTOR EXECUTIV

arrrr rrrffil_.1 PETRE IULIAN

-:A*
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