
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
pentru aprobarea bugetului de

pe anul 2O18 al Centrului $colar
Rm. Sdrat

venituri 9i cheltuieli
de Educatie Incluzivd

Consiliul ludetean Buz5u;
Ave nd in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu

nr.7367/29.O7.2018)
- raportul Directiei economice inregistrat sub nr.1368/29.01.2018;
- avizul de legalitate al Secretarului Judetului BuzEu dat pe proiectul de

hot516 re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu

anexate la hot5 r6re;
- prevederile HotSrerii Consiliului Judelean BuzEu nr. 2612018 pentru

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

^ finanlele publice locale, cu modificSrile Si completdrile ulterioare;
In temeiul art.91, alin.(1) lit."b" alin.(3), tit."a" 9i art.97 din Legea

nr.215/200I privind administralia publicE localS, republicatS, cu modificSrile 9i
com plet5rile u lterioare,

HoTARASTE:

Art.1. Se aprobE bugetu de venituri Si
Centru ui 9coar de Educa!ie lncluzivd Rm.SErat
parte integrantE din prezenta hotd16re,

Art.2.(1), Bugetul de venituri gi cheltuieli
9colar de Educa!ie lncluzivS Rm.Sdrat este
functionare 9i secliunea de dezvoltare,

(2), Bugetul sectiunii de functionare
finantirii cheltuielilor curente pentru realizarea
lege gi cheltuielile curente respective,

cheltuieli pe anul 2018 al
prevbzut in anexa care face

pe anul 2018 al Centrului
alcStult din sectiunea de

cuprinde veniturile necesare
competentelor stabilite prin

Art.3,(1). Pentru asigurarea unei bune executii a bugetu ui pe anul 2018
se imputerniceste Pre9edintele ConsiliulLri Judelean BuzEu sE opereze
modificdri in bugetul de venituri Si cheltuie i al Centru ui Scolar de Educalie
IncluzivE Rm.SErat aprobat conform art.1, cu avizul preaabil al Comisiei de
studii, prognoze economico - sociale, buget - finanle 9i administrarea
domeniulul public gi privat ai judetului a Consiliului Judelean Buz5u, la
propunerea conducerii Centrului gcolar de EdLlcatie IncluzivS Rm.Sbrat.



(2). Nivelul chetuielilor totale aferente veniturilor prevSzute in
bugetul de venituri 9i cheltuieli al Centrului Scolar de Educatie IncluzivE
Rm.SSrat reprezintS limite maxime ce nu pot fi dep;9ite.

Art.4. Directia economicE a Consiliului ludelean Buz5u Si Centrul Scolar
de Educalie Incluziv; Rm.Sdrat ca ordonator tertiar de credite vor aduce la
irdeplini.e prevederile pre/ente. hotarari.

Art.5. Secretarul judetului BuzEu va asigura aducerea la cunostin!5
public; a hot5rerii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judelean
Buzdu gi in [4onitorul ofjcial al judelului, precum Si comunicarea acesteia
Instituliei PrefectulLlijudelului BuzEu 9i institu!iei publice interesate.

PRESEDINTE,

NEAGU

AZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA

Nr.32
BUZAU, 16 FEBRUARIE 2018
Hotirarea a fost adoptate cu 29 voturi ,,pentru", - voturi
,,impotriv5", - abtineri de cei 30 consilieri iudeteni prezenti.

(Doamna consilier judelean Vieru Eliza nu participE la vot fiind sub incidenta
art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea nr, 215/2001).



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU ANEXA.
/q HcJ ot. 't2/"!0/&'

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
CENTRULUIgCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA RM SARAT

PE ANUL 2018
sl EsTlMAR|2019-202,,

4.2. LTUIELI - ( a+b+c)
din care

A.1. VENITURI (a+b)
d n carel

B.1, VENITURI
d n care:

Contrasemneaza
D rector economic executiv

''-L /

TOTAL VENITURI (A.'l + B.1) 1,150,000
TOTAL CHELTUIELI (A.2 + B. '1,150,000

din care:

b) sume defalcate d n TVA
1, t50,000

b) asistenta soc a a (ces)

handicap neincadrate)
B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

8.2. CHELTUIELI
din care



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE
NR.1367l 29.O 1.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hot516re pentru aprobarea bugetului de

venituri gi cheltuieli pe anul 2O18 al
Centrului Scolar de Educatie Incluzivi Rm.Sdrat

Conform Ordonanlei de UrgenlS nr.90/2017 privind unele mAsuri

fiscal-bugetare, modificarea gi completarea unor acte normative 9i

prorogarea unoT termene, incep6nd cu anul 2018, din bugetul de stat, prin

bugetul Mlnisterului Educatiei Na!ionale, se asigurS, pentru unitS!ile de

invS!5ment preuniversitar de stat, flnan!area cheltuielilor cu salariile,

sporurile, indemnizaliile gi alte drepturi salariale in bani, stabilite prin

lege, inclusiv plata sumelor prev5zute prin hot5rart judecdtorestt avSnd ca

obiect acordarea unor drepturi de naturE salarialS, precum Si contributiile

aferente acestora, precum gi diferentele salariale prev5zute la art. 1 gi 2
din Legea nr. 85/2Q76 privlnd plata diferenlelor salariale cuvenite

personalului didactic din inv;t;mantul de stat pentru perioada octombrie

2008 - 13 mai 2011.

Ca urmarea a aplic5rii Legil nr.2/2078 a bugetului de stat pe anul

2018, finantarea cheltuielilor de funclionare, intrelinere gi reparare a
unltS!ilor de invi!;m6nt special de stat, precum gi finan!area cheltuielilor

determinate de drepturile acordate, potrivit legii, copiilor Si tinerilor din

instituliile de inv;t6mdnt special de stat, este asiguratE de la bugetul local

al judetului BuzEu Si de la bugetul de stat prin repartizarea sumelor

defalcate din taxa pe valoarea ad;ugatE pentru finangarea cheltuielilor

descentrallzate la nivelul judelulul prevazute in Hotararea Consiliului
judetean Buzau de aprobare a bugetului propriu aljudelului pe anul 2018.

Bugetul de venituri gi cheltuleii pe anul 2018 al Centrulul Scolar de

Educa!ie Incluziv; Rm.SErat cuprinde secliunea de funclionare 9i

secfiunea de dezvoltare.



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

ff.273/2006 privind finantele publice locale cu modific5rile Si comptet6rile

ulterioare, bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice

finantate integral sau partial de la bugetul proprtu 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 9i cheltuieli al Centrului Scolar de Educatie IncluzivE Rm.SSrat pe

anul 2018.

PRESEDINTE

Neagu Petre Emanoil

,4.-.1



coNsrLruL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 1368/29.O1.2018

RAPORT

la proiectul de hoti16re pentru aprobarea bugetului de
venituri 9i cheltuieli pe anul 2018

a! Centrului $colar de Educatie Incluzivi Rm.Sirat

Analizand proiectul de hotdrare inlliat se constat5 urmatoarele:

- respect5 prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul

2018;

- respect5 prevederile HotSrarii consiliului judetean BuzEu de

aprobare a bugetului propriu al judelului BuzAu pe anul 2018;

.._ respect5 prevederile Legli nr.273/2006 privind finantele publlce

locale cu modificErile gi complet5rlle ulterioare;

Avand in vedere cele prezentate mal sus, sustinem adoptarea

proiectului de hotdrare in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolan\ -l->jr '-\ )


