
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
pentru aprobarea bugetului de venituri Si cheltuieli pe
anul 2O18 al Bibliotecii judetene ,,Vasile Voiculescu,,

Buzdu

Consiliul ludetean Buz5u;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu

nr. 737 7/29.O7.2078;
- raportul Directiei economice inregistrat sub nr. f37 2/ 29.0 \.2OtA.,- avizul de legalitate al Secretarului Judelului Buzdu dat pe proiectul

de hotbrere;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzEu

anexate la hot5 r6re;
- prevederlle Hotbrarii Consiliului Judelean Buzeu nr. 26/201-a

pentru aprobarea bugetului propriu al judetului BuzSu pe anul
2018;

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2O18i
- prevederlle art.19 alin.(1) lit. ,,b" din Legea nr.273/2006 privind

finanlele publice locale, cu modificErile gi complet5rile ulterioare,

in temeiul art.91, alin.(1) lit. ,,b" alin.(3), lit. ,,a" Si art.97 din Legea
nr.275/2001 privind administralia publtci localS, repubticatS, cu
modificErile Si completSrile ulterioare,

HoTiRASTET

Art,1. Se aprob; bugetul de venituri 9i cheltuieli pe anut 2O1B al
Bibliotecii judetene ,,Vasile Voiculescu" BuzZu, prev5zut in anexa care face
parte integrant5 din prezenta hotbrAre.

Art.2. Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anui 2018 al Btbliotecii
judelene ,,Vasile Voiculescu" Buzeu este alc;tutt din secliunea de
functionare gi sectiunea de dezvoitare.

Art.3,(1). Pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe anul
2018 se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judelean BuzEu sb opereze
modificdri in bugetul de venituri 9i cheltuieli al Bibliotecii judetene ,,yasle
Voiculescu" Buz;u aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de
studii, prognoze economico - sociale, buget , finante gi administrarea
domeniului public Si privat al judelului a Consiliului ludegean Buz6u, 1a

propunerea conducerii Bibliotecii judelene,,Vasile Voiculescu" Buzau.



(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente venitur or prev5zute in
bugetul de venituri 9i cheltuieli al Bibliotecii judelene ,,Vasile Voiculescu,,
Buzdu reprezintd limite maxime ce nu pot fi dep59ite.

Art,4. Direclia economicE a Consiliului ludelean Buzbu 9i Biblioteca
judeteanE ,,Vasile Voiculescu" Buzlu ca ordonator terliar de credite vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hot5reri.

Art.s. Secretarul judetului BuzAu va asigura aducerea la cunogtinlE
public5 a hot5rarii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judelean
Buziu gi in Monitorul oficial al judetului precum 9i comunicarea acesteia
Instituliei Prefectului judelului Buz;u gi instituliei publice interesate.

PRESEDINTE,

SECRETARUL'UDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA
I

-.==:=-<;'"r* .

Nr.34
BUZAU, 16 FEBRUARIE 2018

Hotirarea a fost adoptati cu 30 voturi ,,pentru", - voturi
,,impotriv5", - abgineri de cei 30 consilieri judeteni prezenti.

CONTRASEMNEAZA,

MANOIL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA ECONOMICA

ANEXA
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BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
BIBLIOTECII JUOETENE BUZAU

PE ANUL 20,I8
gr ESTMAR 2019-202i

Contrasemneaza
D rector economic executiv

LEI

INDICATORI PROGRAM
201A

ESTIMARI
2019 2020 2021

TOTAL VENITURI (A.I +B.I) 3,125,000 2,825,000 2,825,000 2,825,000
TOTAL CHELTUIELI (A.ll + B.ll)
din care:

3,125,000 2,825,000 2,825,000 2,825,000

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A.I. VENITURI
din care:

2,825,00C 2,825,OlC 2,825,000 2 825 000

alocatide la bugetul propriu a jud
2,825 000 2,825 000 2 825,00C 2.825,000

A.ll. CHELTUIELI - ( a+b+c)
d n care:

2,825,000 2 825,000 2 a25,A1C 2,825,000

a) clreltu e r de persona 2 425,AOA 2 425,AOA 2,425,000 2,425,000

b) bunuri s servlc i 375,000 375,000 375 000 375,t]0U

c) a te che tuieli (sume aferenie pers cu
handicap ne ncadrate) 25 000 25 000 25,000 25,000

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 300,00c

B.I, VENITURI
din care:

300,00c C 0 0

alocatide la buqetul propriu a iud 300,00c c 0 0

B.II. CHELTUIELI
din care

300 000 0 C 0

che tuiel de cap tal 300.000



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
NR. 1371l29.O1.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotd16re pentru aprobarea bugetului de

venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 al
Bibliotecii judetene "V.Voiculescu" Buziu

Biblioteca judelena "V.Voiculescu" BuzEu este o institutie publicE

specializatS, de tip enciclopedic al cErei scop prlncipal este constituirea,

organizarea, prelucrarea, dezvoltarea Si conservarea colecliilor de c5rli,
publicatiilor electronice gi a altor documente de bibliotec5 .

Misiunea Bibliotecii judelene "V.Voiculescu" BuzEu este de a pune la

dispozilia locuitorilor din municipiul Si judetul Buzdu material de biblioteca

9i servicii de informare, instruire, asistenli consiliere Si consultantb de a
asigura accesul la resursele informa!ionale din diferite domenii pentru

toate categoriile de v6rst5, precum gi de a promova imaginea lnstituliei
bibllotecare. Cheltuielile necesare pentru suslinerea activit5tilor
desf6sUrate de Biblioteca judelen5 "V.Voiculescu" Buz5u se finanleaz5 din

alocatii bugetare prev5zute in Hotararea Consiliului judetean Buzau de

aprobare a bugetului propriu al judelului pe anul 2018, Bugetul de venituri

si cheltuieli pe anul 2018 al Bibliotecii judetene "V.Voiculescu" Buz5u

cuprlnde secliunea de functlonare gi sectiunea de dezvoltare.

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 institutillor 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, vd supunem spre

dezbatere Si aprobare proiectul de hot;rAre privind aprobarea bugetului de

venituri 9i cheltuieli al Bibiiotecii judegene "V.Voiculescu" BuzEu pe anul

2018,

PRE9EDINTE

Neagu Petre Emanoil



coNsrLruL JUDETEAN BUZAU
DIRECTTA ECONOMICA
Nr. L372/29.O1.2018

RAPORT

la proiectul de hotir6re pentru aprobarea bugetului de
venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al

Bibliotecii iudetene "V.Voiculescu" Buzdu

Analizend proiectul de hotSrare initlat se constat5 urmatoarele:

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

2018;

respect6 prevederile Hot5rarii Consiliului judetean BuzEu de

aprobare a bugetului propriu al jude!ului Buz6u pe anul 2018;

respect5 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanlele publice

locale cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;

Avend in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

prolectului de hot5rare in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolan tr-(


