
ROMANIA
coNsrLrul IUDETEAN BUZAU

HOTiRARE
pentru aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul
2018 al Directiei ludetene de Eviden!5 a Persoanelor Buz6u

Consiliu I Judelean Buz5 u;
Avand tn vedere:
- expunerea de motive a Pre$edlntelui Consillului Judelean Buzdu

nr.7357 /29-07.2078)
- raportul Direcliei economice inregistrat sub nr.1358/29.01.2018;
- avizul de legalitate al Secretarului ludelului Buz5u dat pe proiectul

de hotdrare;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean Buzbu

a nexate la hotdr6re;
- prevederile Hotdrerii consiliulul Judelean Buz5u nr. 2612018 pentru

aprobarea bugetului propriu al Judelului Buz6u pe anul 2018;
- prevederile Legil bugetului de stat pe anul 2018, ff.212078;
- prevederile art.19 alin.(1) lit. ,,b" din Legea ff 273/2006 privind

finanlele publice locale, cu modificErile 9i complet6rile ulterioare,

1n temeiul art.91, alin.(1) lit."b" alin.(3), lil."a" 5i att'97 din Legea

nr.275/2OO! privind administratia public5 localS, republicatS, cu modificdrile

Si complet5 rile u lterioa re,

HOTARA9TE:

Art.1. Se aprobb bugetul de venituri 5i cheltuieli pe anul 2018 al

Dlrecliei Judelene de Eviden!5 a Persoanelor Buzdu, prevdzut in anexa care
face parte inteqrantS din prezenta hotS16re

Art.2. Bugetul de venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 al Direcliei
Judelene de Evident6 a Persoanelor BuzSu este alc6tuit din secliunea de
fu nctiona re.

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execulli a bugetului pe anul
2O1B se imputerniceste Pre9edintele Consillului ludelean Buz:u sd opereze
modificSri in bugetul de venituri 9i cheltuieli al Direcliei ludelene de Eviden!5

a Persoanelor Buzdu, aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de

studli, prognoze economico - sociale, buget - finanle 9i administrarea
domeniului public si privat al judelului a Consillului ludetean Buzdu, la

propunerea conducerii Direcliei Judelene de Eviden!5 a Persoanelor BuzEu



(2), Nivelul cheltuielilor tota e aferente venlturilor prevSzute in
bugetul de venituri 9i cheltuieli al Directiei ludelene de Eviden!; a Persoanelor
BuzEu reprezintd limite maxime ce nu pot fi depd9ite.

Art.4. Dlreclia economic; a Consiliulul ludelean BuzEu 9i Direclia
Judeleana de Eviden!5 a Persoanelor BuzSu ca ordonator terllar de credite vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdreri.

Art.5. Secretarul judetului BuzEu va asigura aducerea la cunostinlA
publicd a hot;rarii prin pubLicare pe site-ul propriu al Consiliului .ludetean
Buzdu gi in lvlonitorul oficial al judeluLui, precum 9i comunicarea acesteia
Instituliei Prefectului judelului Buz;u 9l instituliei publice interesate.

PRESEDINTE,

OIL NEAGU

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA

I
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Nr.27
BUZiU, 16

HotSrarea a
,,impotrive",

FEBRUARIE 2018

fost adoptati cu 30 voturi ,,pentru", - voturi
- abtineri de cei 30 consilieri iudeteni prezenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU ANEXA
/d //cl o/ 2.1/20/ I

Contrasemneaza
Dlrector economic executivr

Ec Livru\Ciolan 
- .^.\ 1:fi-)

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
DIRECTIEI PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR

PE ANUL 2018

stEST VIARI 2019-202,|

LEI

INDICATORI PROGRAIVI

2018

ESTIMARI

2019 2020 202'l

TOTAL
TOTAL VENITURI (A.1 + 8.1) 1,500,000 1,500,000 't,500,000 't,500,000

TOTAL CHELTUIELI (A.2 + B.2) 1,500,000 't,500,000 1,500,000 1,500,000

din care:
A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1,500,000 1,500.000 1,500,000 '1,500,000

A.1. VENITURI (a+b)
C n caTe:

,1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

a) alocatii de la buqetul propriu al iudetult 1,395,000 1,391,000 1,388,000 1,385,000

b) sume defa cate din TVA 105,000 109,000 't 12,000 '11s,000

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

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

a) cheltuiel de personal 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000

b) bunur siservicii 160,000 160 000 160,000 160,000

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
8.1. VENITURI

alocatii de la buqetu proprlu aL iudetu u

8.2. CHELTUIELI
I n care.
:he tu e| de cap ta



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDTNTE
NR. 1357/29.O1.2018

EXPUNERE DE MOTTVE

la proiectul de hotir5re pentru aprobarea bugetului de
venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al

Direcliei Judelene de Evidenli a Persoanelor Buziu

Direclia Jude!en; de Evidente a Persoanelor Buzdu este organizata

ca serviciu public comunitar de evidentd a persoanelor, in subordinea

Consiliului judelean Buzdu, scopul direcliei fiind acela de a exercita

competenlele ce ii sunt date prin lege pentru punerea in aplicare a actelor

normatlve care reglementeazd actlvitatea de eviden!5 informatizatE a

persoanei, precum Si de eliberare a documentelor de stare clvilS

Cheltuielile necesare pentru suslinerea activitSlilor desfSgurate de

Direclia ludelend de Evidenta a Persoanelor BuzEu in anul 2018, se

finanleazd din veniturile proprii ale judelului 9i din sume din taxa pe

valoarea adEugat5 pentru susllnerea activit5tilor descentralizate la nlvel

de jude!. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Dlrecliei

Judelene de Eviden!5 a Persoanelor BuzEu cuprinde numai secliunea de

fu nctionare.

in conformitate cu prevederile art. 19 alin, (1) litera "b" din Legea

nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificErile 9i complet5rile

ulterioare, bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice

finantate integral sau partial de la bugetul propriu al judetului Buzau se

aproba de catre Consiliul judetean.

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre

dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privlnd aprobarea bugetului de

venituri $i cheltuieli al Direcliei Judelene de Eviden!5 a Persoanelor Buz5u

pe anul 2018.

PRE9EDINTE,

NEAGU PETRE EMANOIL



coNsrLruL JUDETEAN BUZiU
DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 1358/29.O1.2018

RAPORT
la proiectul de hotir6re pentru aprobarea bugetului de

venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al
Direcliei Judetene de Evidenli a Persoanelor Buziu

AnalizAnd proiectul de hot6rare iniliat se constatS urmatoarele:

-._ respectd prevederile Legii ff.2/2078 a bugetului de stat pe anul

2078;

respectS prevederlle Hot5rerii Consiliului judetean BuzXu de

aprobare a bugetului propriu aljudelului Buzdu pe anul 2018;

respect6 prevederile Legil nr. 273/2006 privlnd finanlele publice

locale cu modificirile gi complet5rile ulterioare;

Avand in vedere cele prezentate mal sus, sustinem adoptarea

proiectului de hot6rare in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolan

A--tr


