
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HoTARARE
pentru aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul

2O18 al Centrului Judetean de Culturi 9i Arti Buziu

Consiliul Judetean BuzEu;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motlve a Presedintelui Consiliului Judetean Buz6u nr.

1377 /29.07.2078;
raportul Direcliei economice inregistrat sub nr. 1378/29-01.2018;
avizul de legalitate al Secretarului judelului Buzdu dat pe proiectul
de hotir6 re;

- rapoartele comisiilor de speciaLitate a e Consiliului ludetean BuzEu
anexate a hot5r5re;
prevederile HotE16rii Consiliului ludelean Buzdu nr. 2612018 pentru
aprobarea bugetului propriu a judetului BuzEu pe anul 2018;
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/20La;
prevederile art.19 alin.(1) lit. ,,b" din Legea ff.273/2006 privind
finanlele publice ocale, cu modificArile Si complet5rile ulterioare,

in temeiul art.91, alin.(1) lit. ,,b" alin.(3), lit. ,,a" Si art.97 din Legea
nr.215/2007 privind administralia publicE localS, republicatS, cu modificdrile
Si comp et5rile ulterioare,

HoTARASTE:

Art.1. Se aprobE bugetu de venituri 9i cheltuiei pe anu 2018 al
Centru ui Judetean de CulturS gi ArtE Buziu prevSzut in anexa care face
parte integrant: din prezenta hot5rare

Art.2. Bugetul de venituri gi che tuie I al CentrulLti ludetean de Culturb
gl Art5 Buzdu pe anul 2018 este alc5tuit dln secliunea de funclionare si
sectiunea de dezvoltare,

Art.3,(1). Pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe anul
2018 se impLrterniceste Pregedintele Consi iului ludetean BuzSu s5 opereze
modificiri in bugetul de venituri 9l che tuie i al Centru ui ludelean de Cu turE
9i ArtE Buzdu aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de
studii, prognoze economico - sociale, buget - finanle gi administrarea
domeniului public ai privat a jude$ului a Consi iului ludelean Buz5u, la
propunerea conducerii Centru ui ludelean de Culturd Si Artd BuzEu.



(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prev5zute in
bugetul de venituri Sl cheltuieli al Centrului Judetean de CulturE 9i ArtE
BuzEu reprezint; limiie maxime ce nu pot fi dep59ite.

Art.4. Direclia economicS a Consiliului Judetean Buz5u Si Centrul
iudelean de CulturE Si ArtE Buzbu ca ordonator ter[iar de credite vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei hot5rari.

Art.5. Secretarul judelului BuzSu va asigura aducerea la cunogtin!5
publicE a hot6rerii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judetean
Buz;u gi in Monitorul oficial al judelului, precum Si comunicarea acesteia
Instituliei Prefectului judelului BuzEu 9i institutiei publice interesate.

PRE9EDINTE,

NOIL NEAGU

AZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA

Nr. 37
BUZAU, 16 FEBRUARIE 2018

HotSrarea a fost adoptat5 cu 30 voturi ,,pentru", - voturi
,,impotriv;", - abtineri de cei 30 consilieri judeteni prezenti.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU ANEXA ,
/. lcd,/.31/'ro/8

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
CENTRULUI JUDETEAN DE CULTURA SIARTA

PE ANUL 2018
st EST|MARI 2019-2021

LEI

INDICATORI PROGRAIliI
2n1A

ESTIMARI
20'19 2020 2021

TOTAL VEN|TURT (A.1 + 8.1) 2,850,000 2,550,000 2,550,000 2,450,000

TOTAL CHELTUIELI (A.2 + 8.2) 2,850,000 2,550,000 2,550,000 2,450,000

din care:
A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

A.'I. VENITURI
din care

2,550,000 2 550,000 2,550,000 2 450,000

venituriproprii 200,000 200,00c 200,00u 200,000

b) iransferur intre unitati a e administraliei publ 2.350,000 2,350 000 2,350,00c 2,250,000

A.2. CHELTUIELI - (a+b)
din care

2,550,000 2,550,00u 2,550 000 2,45U,OUU

a) cheltu e i de personal 1,450,0UU 1,450,000 1,450,000 1,450,000

b) bunuri si serv c 1,100 000 1.100,00c 1,'100,000 T,000,001)

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
B,1. VENITURI
din care

300,000

transfer de capital 300,00c

8.2. CHELTUIELI
din carer

300,000

.heltuieI de capital 300,0uu

Contrasemneaza
D rector economic executivg+



CONSILIUL ]UDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
NR.1377l 29.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotS16re pentru pentru aprobarea
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al

Centrului Judetean de Culturi 9i Artd BuzSu

Centrul ludetean de Cultura sl ArtA BuzEu este o institutie publicE cu

personalitate juridicE rezultat din reorganizarea Centrulul de Conservare si

Promovare a Traditiel ,,Chircu lvlenelas" BuzEu si a Scolii Populare de Arte

9i IVeserli Buz;u la 01.05.2013 , cu profil de educalie permanentS, de

formare profesionalS continuS in afara invS!Smantului formal in toate

genurile artistice (muzicd, coregrafie, arte plastice, arte teatrale, invStrarea

9i promovarea megtesugurilor gi indeletnicirilor traditlonale)

Cheltuielile necesare pentru suslinerea activitS!ilor desfSSurate de

Centrului ludetean de Cultura si Artd BuzEu se finanteazE din transferuri

intre uniteli ale administra!iei publice prevdzute in bugetul local al

jude!ului Si venituri proprii dln taxele de gcolarizare 9i alte venituri din

spectacole. Bugetul de venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 al Centrului

Judetean de Cultura si ArtE Buzdu cuprinde secliunea de funclionare 5i

sectiunea de dezvoltare.

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

nr.273/2006 prlvind flnantele publice locale cu modificSrile 9i completSrile

ulterloare, bugetele de venituri si cheltuieli ale institutillor publlce

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

aproba de catre Consillul judetean.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre

dezbatere sl aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de

venituri Si cheltuiell al Centrului Judetean de Cultura si Art; Buzdu pe anul

2018.

PRESEDINTE

Neagu Petre Emanoil



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 1378/29.O1.2018

Analizand proiectul de hotSrare lni!iat se constatE urmatoarele:

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

2018;

respect6 prevederlle Hotbrarii Consiliului judetean BuzSu de

aprobare a bugetului propriu al iudelului Buzbu pe anul 2018;

respect; prevederile Legii nr. 273/2006 prlvind finantele publice

locale cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare;

Avand in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

proiectului de hot5rare in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolan

RAPORT

la proiectul de hotir6re pentru pentru aprobarea
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2O18
al Centrului Judetean de Culturi 9i Arti Buziu

"^)


