ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
HoTARARE
pentru aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe
anul 2018 al Centrului Judetean de Resurse gi Asistentd
Educationali Buziu
Consiliu I Judelean Buz5 u;

Av6nd in vedere:

-

expunerea de motive a pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu
nr.1365/29.01.2018;
raportul Direcliei economice inregistrat sub nr.1366/29.01.2018;
avizul de legalitate al Secretarului ludelului BuzEu dat pe proiectul

de hotd16re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Buz5u
anexate la hot5 r5re;

prevederile Hot5rarii Consiliului Judelean Buzlu nr. 26/2018
pentru aprobarea bugetului propriu al judelului Buziu pe anul
20781

prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr.2/2OlBl
prevederile art.19 alin.(1) lit. ,,b,, din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modific;rile 9i complet;rile ulterioare,

jn^temeiul art.91, atin.(1) tit.
,,b,, alin.(3), lit. ,,a,,Si art.97 din Legea
^_

ff.275/2007 privind administralia public5 tocalE, republicatE, cu
modificSrile gi complet5rile

u

lterioare,

HoriRAgrE:
Se aprob5 bugetul de venituri Si cheltuieli pe anul 2O1B a
- Art,1.
Centrului
ludelean de Resurse Si Asistenl5 Educalionald Buzdu prev6zut in
anexa care face parte integrantd din prezenta hotdr6re.

Art.2. Bugetul de venituri 9i cheltuieli pe anul 2O1B al

Centruluj

ludetean de Resurse Si Asisten!5 Educa!ionali BuzEu este alc5tuit din
sectiunea de functionare,

, Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune executii a bugetului pe anul
2018-se imputerniceste pregedintele Consjtiului Judetean BuiXu sE opereze
modific5ri in bugetul de venituri Si cheltuieli al ientrului Judetean de
Resurse Si Asistent5 Educational; BuzSu aprobat conform art.1, cu avizul
prealabil al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget _
finante Si administrarea domeniului public ai privat ai judelului a Consiliului
Judelean Buz5u, la propunerea conducerii Centrului :uOegean de Resurse gi
Asisten!E Educalionali Buzd u.

(2).

Nive ul cheltuielilor totale aferente veniturilor Drev5zute in
bugetul
..de venituri gi cheltuieli al Centru ui Judelean de Resurse
Asisten!5 EducalionatS Buz;u reprezint; limite mixime ce nu pot 9ifi
depESite,

Art.4. Direclia economic: a

Consiliuiui Judelean BuzEu Si Centrui
ludelean de Resurse Si Asisten!5 EducationalE Buzju ca ordonaior tertiar
de credite vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot;rari.

Art.5.

judelului BuzEu va asigura aducerea la cunogtint5
publicE a hot5rerit prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului
-tuOelean
BuzSu gi in N4onitorul oficial al jude!Lrlui, precum Si comunicarea acesteia
Institutiei Prefectului judelutui BuzEu Si institugiei prblice interesate.
SecretarLrl

PRE9EDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

coNTRASEMNEAZi,
SECRETARUL ]UDETULUI BUZAU,
MIHAI-LAU RENTIU GAVRILA

Nr. 31
BUZAU, 16 FEBRUARIE 2018
HotdrSrea a fost adoptate cu 30 voturi ,,pentru", - voturi
,,impotrivi", - abtineri de cei 30 consilieri judeteni prezenti.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

ANEXA /o ncJ r/. 3/ flotd

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
CENTRULUI JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA BUZ,AU
PE ANUL 20I8
st EsT vtARt 20,19-2021
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coNsILrUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

NR.136s/29.O1.2018
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotd16re pentru aprobarea bugetului de
venituri gi cheltuieli pe anul 2O18 al
Centrului Judetean de Resurse 9i Asistenld EducationalS
Buziu
Centrul Judetean de Resurse 9i AsistentE EducalionalS BuzEu este o
institu!ie de nivel judelean specializatS in oferirea, coordonarea,
cunoagterea 9i consilierea psihopedagogicE gi monitorizarea de servlcii
educalionale specifice acordate copiilor, elevilor, pErinlilor, profesorilor

gi

membrilor comunit5tii realizate individual 9i colectiv asigurAnd prin
metode, procedee gi tehnici specifice prevenirea Si diminuarea factorilor
care determinE tulburdri comportamentale, comportamente de risc sau
disconfort psihic. Cheltuielile necesare pentru suslinerea activiUtilor
desfbsUrate de Centrul Judelean

de Resurse Si Asisten!5

Educa!ionale

Buzdu se finanleazE din alocatii bugetare Si sume defalcate din taxa pe
valoarea adEugat; pentru flnan!area cheltuielilor descentralizate la nivelul
judetelor, prevazute in Hotararea Consiliului judetean Buzau de aprobare

a bugetulul propriu al judelului pe anul 2018. Bugetut pe anul 2018 al
Centrului ludelean de Resurse gi Asisten!5 EducalionalS BuzEu cuprinde
numai secliunea de fu ncliona re.

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

Legea

nt.273/2006 prlvind finantele publice locale cu modificErtle Si complet5rile
ulterioare, bugetele de venlturi si cheltuieli ale institutiilor publice
finantate integral sau partial de la bugetul propriu al judetului Buzau se
aprobd de c;tre Consiliul judetean.

Avand

in

vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre

dezbatere sl aprobare proiectul de hotarare prlvind aprobarea bugetului de

venituri Si cheltuieli

al

Centrului ludelean

de

EducationalS BuzEu pe anul 2018.
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Resurse

gi

Asisten!5

coNsrLruL IUDETEAN BUZiU
DIRECTIA ECONOMICT

Nr. 1366/29.01.2018

RAPORT

Ia proiectul de

hotir6re pentru aprobarea bugetului de

venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al

Centrului Judetean de Resurse gi Asistent5 Educational5

Buziu

Anali26nd proiectul de hot5rare initlat se constat5 urmatoarele:

respectd prevederile Legii nr.2/2078 a bugetului
2

de stat pe anul

018;

respect5 prevederile HoUrarii Consiliului judetean BuzEu de
aprobare a bugetului propriu aljudetului Buz5u pe anul 2018;
respect5 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanlele publice
locale cu modific5rile 9i completSrile ulterioare;

AvSnd

in

vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

proiectului de hot;rare in forma prezentatE.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Liviu Mihail Ciola
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