
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
pentru aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul

2018 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu
Deficiente Auditive Buziu

Consiliul ludelean BuzEu;
Avend in vedere:
- expunerea de motive a pre$edintelui Consiliului Judelean BuzEu

nr. 1361/29.01.2018;
- raportul Directiei economice inregistrat sub nr. 1362/29.01.2018;- avizul de legalitate al Secretarului Judelului Buz6u dat pe proiectul

de hotSrare;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Buziu

anexate la hot5rare;
- prevederile HotErerii Consiliului tudetean BuzEu nr. 2612018 pentru

aprobarea bugetului propriu aljudetului Buzeu pe anul 2018;- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/20tgi- prevederile art.19 alin.(1) lit, ,,b,, din Legea ff.273/2006 privind

^ finantele publice locale, cu modificErile gi complet5rile ulterioare;
In temeiul art.91, alin.(1) [t. ,,b,,atin.(3), lit. ,,a,, 9i art.97 din Legea

nr.275/2001 privind administralia publicS localS, republicatS, cu modific5rile
Si complet5rile u lterioa re,

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobE bugetul de venituri gi cheltuieli pe anu 2018 al
Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficien!e Auditive BuzEu,
previzut in anexa care face parte integrant5 din prezenta hot516re.

Art.2. Bugetul de venituri Si chetuieli pe anu 2018 al Liceului
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficien!e Auditive BuzEu este alcStuit din
secliunea de functionare gi sectiunea de dezvoltare.

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execu[ii a bugetului pe anul
2018 se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judelean BuzEu sE opereze
modificEri in bugetul de venituri Si cheltuieti al Liceului Tehnologic Special
pentru Copii cu Deficienle Auditive BuzAu aprobat conform art.1, cu avizul
prealabil al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finan!e
9i administrarea domeniului public gi privat al judegului a Consiliului ludetean
Buz5u, a propunerea cond!cerii Liceulul Tehnologic Special pentru Copii cu
Deficiente Au d itive BuzEu.



(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevEzute in
bugetul de venituri gi cheltuieli al Liceului Tehnoogic Special pentru Copii cu
Deficiente Auditive BuzAu reprezint5 lirnite maxime ce nu pot fi dep5gite.

Art.4. Direclia economlcE a Consiliului .ludelean Buzdu gi Liceul
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienle Auditive BuzAu ca ordonator
tertiar de credite vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdreri,

Art,5. Secretarul judetului BuzAu va asigura aducerea la cunogtin!;
public5 a hot516rii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judelean
BuzAu gi in Monitorul oficia al judetului, precum gi cornunicarea acesteia
Instituliei Prefectului judelului BuzAu gi instjtuliei publice interesate.

PRE9EDINTE,

Nr. 29
BUZAU, 16 FEBRUARIE 2018

NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA

Hotir6rea a fost adoptati cu 30 voturi ,,pentru,,, - voturi
,,impotriv5", - abtineri de cei 30 consilieri judeteni prezenti,
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE
NR.136r/29.O1.2018

EXPUNERE DE MOTTVE
la proiectul de hoti16re pentru aprobarea bugetului de

venituri gi cheltuieli pe anul 20lg
al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente

Auditive BuzSu

Conform Ordonanlei de Urgen!; ff.90/2077 privind unele m5suri
fiscal-bugetare, modificarea gi completarea unor acte normative gi

prorogarea unor termene, incep6nd cu anul 2019, din bugetul de stat, prin

bugetul Ministerului Educa!iei Na!tonale, se asigurE, pentru unitE!ile de
invS!5ment preuniversitar de stat, finan!area cheltuielilor cu salariile,
sporurile, indemnizaliile 9i alte drepturi salariale in bani, stabilite prin

lege, inclusiv piata sumelor prev5zute prin hot5rari judecdtoresti avend ca

obiect acordarea unor drepturi de naturE salarialE, precum gi contribu!iile
aferente acestora, precum gi diferenlele saiariale prevSzute la art. 1 Si 2
din Legea nr. B5/2076 privind plata diferen!elor salariale cuvenite
personalului didactic din inv6!5m6ntul de stat pentru perioada octombrie
2008 - 13 mai 2011.

Ca urmarea a aplic5rii Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul

2018, finan!area cheltuieliior de functionare, intrelinere 9i reparare a

unit;tilor de invS!5m6nt spectal de stat, precum gi finan!area cheltuielilor
determinate de drepturile acordate, potrivit legii, copiilor gi tinerilor din

instituliile de invEl;ment special de stat, este asiguratE de la bugetul local

al judelului BuzEu gi de la bugetul de stat prin repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adXugatE pentru finan!area cheltuielilor
descentralizate la nivelul jude!ului prevazute in Hotararea Consiliului
judetean Buzau de aprobare a bugetului propriu aljudelului pe anul 2018.

Bugetul de venituri 9i chettuieli pe anul 2018 al Ltceului Tehnologic
Special pentru Copii cu Deficien!e Auditive BuzEu cuprinde secliunea de

funclionare 9i sectiunea de dezvoltare.



In conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) litera ..b,, din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificErile gi complet5rile
ulterioare/ bugetele de venituri si cheltuie,i ale institutiilor publice
finantate integral sau partial de la bugetul propriu al judetului Buzau se
aproba de catre Consiliul judetean.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre
dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de
venituri Si cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu
Deficienle Audittve Buz5u pe anul 2019.

PRE9EDTNTE,

Neagu Petre Emanoil
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCi
Nr. 1361/29.01.2018

RAPORT

la proiectul de hot6r6re pentru aprobarea bugetului de
venituri 9i cheltuieli pe anu! 2O18

al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienle
Auditive Buzdu

Analizand prolectul de hot5rare iniliat se constatE urmatoarele:

- respecta prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul
2018;

respect5 prevederile HotErerii Consiliului judetean Buzdu de

aprobare a bugetului propriu aljudelului BuzSu pe anul 2018;
respectS 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 hotSrare in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolan
-.-tr


