
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
pentru aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul

2O18 al Teatrului "George Ciprian" Buziu

Consiliu I Judelean BuzE u;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a pregedintelui Consiliului Judelean Buz5u

nt.7375/29.01.2078;
- raportul Directiei economice inregistrat sub ff. 1376/29.0t.2018;- avizul de legalitate al Secretarului judelului Buz5u dat pe proiectul de

hotd 16re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzEu

anexate la hot6rare;
- prevederile HotSraril Consiliului judelean BuzSu nr.150/2017 pentru

aprobarea promov5rii de cdtre Teatrul ,,George Ciprian,, BuzEu a
proiectului ,,TELE-ENCOU NTERS" in cadrul programului ,,Europa
CreativS", subprog ra m u I,,CULTU RA 20 74-2020" i- prevederile HotSrerii Consiliului Judelean BuzXu nr. 2612018 pentru
aprobarea bugetului propriu al judelului BuzEu pe anul 2018;

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2078.,- prevederile art.19 alin.(1) lit. ,,b" din Legea ff.273/2006 privind

^ finanlele publice locale, cu modificErile Si complet5rile ulterioare;
In temeiul art.91, alin.(1) lit. ,,b" alin.(3), tit. ,,a" Si art.97 din Legea

nr.275/2001 privind administralia publicE localS, republicatS, cu modificdrile
Si complet5rile ulterioare,

HoTARASTE:

Art,1. Se aprobS bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al
Teatrului ,,George Ciprian" Buz6u prev5zut in anexa care face parte integranti
din prezenta hot5 rere.

Art.2.(1), Bugetul de venituri Si cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului
,,George Ciprian" Buz5u este a cEtuit din sectiunea de functionare 9i sectiunea
de dezvoltare.

(2). Bugetul secgiunii de funcgionare cuprinde veniturile necesare
flnanlSrii cheltuielilor c!rente pentru realizarea competen!elor stabi ite prin
lege Si cheltuielile curente respective.

(3).Bugetul secliunii de dezvoltare cuprinde veniturile necesare
finant5rii cheltuielilor de capital si a cheltuielior pentru implementarea
proiectului'TELE-ENCOUNTERS" in cadrul programului,,Europa Creativ5,,,
subprogramul,,CULTURA 2074-2020".



Art.3.(1), Pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe anul
2018 se imputernicegte Pregedintele Constliului Judelean BuzEu sE opereze
modificdri in bugetul de venituri gi cheltuieli al Teatrului ,,George Ciprian,,
BuzSu aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii,
prognoze economico - sociale, buget - finanle gi administrarea domeniului
public ai privat al judetului a Consiliului Judelean BuzEu, la propunerea
conducerii Teatru I ui,,G eo rg e Ci p ri a n" Buzlu.

(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor previzute in
bugetul de venituri Si cheltuieli al Teatrului ,,George Ciprian,,Buzdu reprezintd
limite maxime ce nu pot fi dep5site.

Art.4. Direclia economicE a Consiliului Judelean Buzdu gi Teatrul
"George Ciprian" BuzEu ca ordonator tertiar de credite vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotSreri.

Art.5. Secretarul judetului BuzSu va asigura aducerea la cunostin!E
publicE a hot5rerii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judelean
Buz5u gi in I\4onitorul oficial al judetului, precum gi comunicarea acesteia
Institutiel Prefectului judetului Buz;u Si institutiei publice interesate.

PRE9EDINTE,

NEAGU

NTRASEMNEAZA,
ARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA
t

Nr. 36
BUZAU, 16 FEBRUARIE 2018

Hoti16rea a fost adoptatS cu 3O voturi ,,pentru", - voturi
,,impotriv5", - abtineri de cei 30 consilieri judeteni prezenti.
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BUZAU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
TEATRULUI ,, GEORGE CIPRIAN,, BUZAU (SURSA G)

PE ANUL 2018

LEI
INDICATORI PROGRAM

2018
ESTIMARI

2019 2020 2021
TOTAL VENTTURT (A.1 + 8.1) 2,998,000 2,555,000 2,450,000 2,150,000
TOTAL CHELTUIELI (A.2+B.2) 2,998,000 2,555,000 2,450,000 2,150,000
din care:
A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A.'1. VENITURI (a+b+c+d)
din care:

2,470,000 2,400,000 2,450,000 2,'150,000

alvenrtur proprr 303,000 2A9,9UU 250 00c 250,000
b) subventii pentru insi publice U3.09.00) 2 350,000 2 200,a0c 2 200 00c t,900,000
ldonatrs sponsorizari 0

d)Varsaminte d n sectiunea de functonare pentru 183,000 -89,90C
A.2.CHELTUIELI-(a+b)
C n care:

2,470,O00 2,400,000 2,450,000 2,150,000

a) cheltu e i de persona 150,000 1 150 00c 1 150 000 1,150,000

b) bunur siservici 1 320 000 1 250 000 1,300 000 1,000,000

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
B.1. VENITURI(a+b+c)
drn care:

528,000 155,000 0 0

a)varsam nte 0rn seclunea de iunctronare 183 000 89 900
b) transfer de capital 190 00c
c) Alte programe cornun tare f nantate in perioada
2014 2020 (APC) -Sume prim te in contu platior
efectuate in anu curcnt (48-15.01)

155 000 65,'10C

8.2. CHELTUIELI (a+b+c)
din care:

528,000 155,000

a) Finantare externa nerambursab la (58.15.02)
alte programe comunitare finantate n perioada
2414-242A FD EXT NERAM

155 000 65,10C

b) Cheltuiel neeligibie (58.15.03) alte programe
comun tare f nantate in petioada 2014 2020
conlributie CJ

273,00C 89,90C

c) une[u e r de cap ta 100,00c

Contrasemneaza
Direclor economic executiv

'*)



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE
NR. 137sl29.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotSrAre pentru aprobarea bugetului de

venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al
Teatrului "George Ciprian" Buzdu

Teatrul "ceorge Ciprian" BuzEu este o institu!ie publicS de

spectacoLe cu autonomie deplind in stabilirea gi realizarea repertoriului, a

proiectelor precum gi a programelor cultural-artistice, concepute pentru a

raspunde nevoilor comunit5tii. ColaboreazS Si incheie conven!ii de

parteneriat cu alte teatre sau institulii culturale din tarE pentru realizarea

de proiecte culturale comune.

Cheltuielile necesare pentru suslinerea activitS!ilor desfSgurate de

Teatrul "George Ciprian" BuzEu se finanteaz5 din transferuri intre unit5li
ale administraliei publice prevbzute in bugetul local al judegului Si venituri

proprii realizate din vdnzarea biletelor de spectacole gi poate beneficla de

bunuri materiale gl fonduri bEnegti sub formX de servicii, donalii gi

sponsoriz5ri. Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului

"George Ciprian" Buzdu cuprinde secliunea de funclionare gi seciiunea de

dezvolta re,

Prin HCJ ff.750/29.06.2017, Consiliul tudetean BuzSu a aprobat
promovarea 9i implementarea de c5tre Teatrul "George Ciprian" Buz6u, in

parteneriat cu Fundalia Universitar; San Antonio (Spania) si

municipalitatea Lousada (Portugalia) a proiectului 'TELE- ENCOU NTERS" in

cadrul Programului Europa CreativS, subprogramul CULTURA 20t4-202O.

Consiliul Judelean BuzSu i9i asumE responsabilitatea asigur;rii, prin

bugetele anuale ale Teatrului "George Ciprian" Buzbu, sumele cu titlu de

cofinanlare, cheltuieli neeligibile 9i cheltuieli supuse rambursarii pe

perioada de implementare (septembrie 2017-august 2019).

Pentru anul 2018 valoarea finanlarii necesaTe cheltuielilor aferente

implementarii proiectului 'TELE- ENCOU NTERS" este de 428.000 lei din



care partea Consiliului Judeiean Buzdu este de 273,000 lei si a Uniunii

Eu ropene de 155.000 lei.

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

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

ulterioarei bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice

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

aproba de catre Conslliul judetean,

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre

dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de

venlturi Si cheltuieli al Teatrului "George Ciprian" Buz;u pe anul 2018,

PRESEDINTE

Neagu Petre Emanoil

.- ,.1,/q_-1_



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. ,-372129.O13.2018

RAPORT
la proiectul de hoti16re pentru aprobarea bugetului de

venituri gi cheltuieli pe anul 2O18 al
Teatrului "George Ciprian" Buzdu

Analiz6nd proiectul de hotdrare iniliat se constat; urmatoarele:

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

2018;

- respect5 prevederile HotErarii Consiliului judetean BuzEu

nr.750/2077 pentru aprobarea promovSrii de citre Teatrul "George

Ciprian" BuzEu a proiectului " TE LE- ENCOU NTERS" in cadrul

Prog ra m u I ui Eu ropa CreatlvS, su bprog ra m u I CU LTU RA 20 t4 -2020 ;

respect6 prevederile Hot5rarii Consiliului judetean BuzEu de

aprobare a bugetului propriu aljudelului Buzdu pe anul 2018;

respect5 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanlele publice

locale cu modificSrile gi complet5rile ulterioare;

Avand in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

prolectului de hot5rare in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail CiolanGr-!


