
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
pentru aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul
2018 al Directiei Generale de Asistenli SocialS 9i protectia

Copilului Buzdu

Consiliu I l!delean BuzS u;
Avand in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Conslliului Judelean BuzAu
nr.7379 /29.07.2018|- raportul Directiei economice inregistrat sub nr, 1380/29.01.2018;- avizul de legalitate al Secretaru ui Judelu ui Buzdu dat pe proiectul de

- rapoartee comisii or de specialitate ale Consiliului ludelean Buz5u
anexate la hot;16re;

- prevederi e HotSrerii Consiliului ludetean BuzSu nr. 2612018 pentru
aprobarea bugetului propriu al jude[uluj BuzEu pe anuL 2018;- prevederi e Ordonanlei de UrgentE a Guvernului nr,162/2008 privind
transferui ansamblului de atribulii 9i competenle exercitate de Ministerul
Sbn5t5!ii Pub ice cdtre autoritStile administraliei pubtice locale, cu
mod ific; rile Si complet5rile ulterioare;

- prevederile Hot;rarii Consiliului Judelean Buz1u ff.282/2O17 pentru
aprobarea preluSrii, in structura Directiei Generale de Asistent; SocialS si
Proteclia Copilului BuzAu, a Cdminului pentru persoane vArstnice din
cornuna VintilS Vod5, organizat sub autoritatea Consiliului local al
com u nei VlntilS VodS;

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018;
- prevederiie Legii nr.448/2006 privind protectia Si promovarea drepturilor

persoanelor cLr handicap, republicat;;
- prevederile art.19, alin.(1) lit. ,,b" din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice ocale cu modificXrile si completdrile ulterioare,

in temeiu art.91, alin,(1) lit. ,,b", alin.(3) tit. ,,a" 9i art.97 din Legea
nr.2l5/2001 privind administralia public; localS, republicaU, cu modificArile gi
cornp et5rile ulterloare,

HoTARASTE:

Art.1. Se aprobE bugetul de venituri Si cheltuiei pe anul 2018
Direcliei Generale de AsistenlA SocialS Si Proteclia Copilului BuzEu prev;zut
anexa caTe face parte integrantS din prezenta hotd16re.
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Art.2, Bugetul de venituri gi cheltuieti al Directiei Generale de Asistenl5
SocialS 9i Protectia Copilului Buz;u pe anul 201B este alcStuit din sectiunea de
functionare si sectiunea de dezvoltare.

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe aflul
2018, se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judelean BuzEu sE opereze
modific;ri in bugetul de venituri Si cheltuieLi al Direcliei Generale de Asisten!;
SocialS Si Proteclia Copilului BuzEu, (aprobat conform art.1), cu avizul prealabil
al Comisiel de studii, prognoze economico - sociale, buget - finan!e gi
administrarea domeniului pubiic Si privat a jude!ului a Consiliului ludelean
Buziu, la propunerea conducerii Direcliei Genera e de Asisten!5 SociaLE 9i
Proteclia Copilului BuzS u.

(2). Niveul chetuie llor totale aferente veniturilor prev;zute in
bugetul de venituri gi cheltuieli a Direcliei Generale de AsistentS SocialS 9i
Proteclia Copilului Buz5u, reprezint; limite maxirne ce nu pot fi dep59ite,

Art.4. Direclia economicE a Consiliului Judelean BuzEu Si Direclia
GeneralS de Asisten!; Socia: 9i Proteclia Copilului BuzEu ca ordonator tertiar
de credite vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot5rari.

Art.5. Secretarui judetului Buzdu va asigura aducerea la cunostin!5
public5 a hot;rarii prin publicare pe site-Lt propriu al Consiliului Judelean
Buz;u gi in lvlonitorul oficial al judelului precum 9i comunicarea acesteia
Institu!iei Prefectuluijudetului Buzdu 9i serviciilor publice judetene interesate.

PRE9EDINTE,

L NEAGU

NTRASEMNEAZA,
RUL JUDETULUI BUZAU/

MIHAI-LAU RENTIU GAVRILA
l

--<""-,
Nr.3p
BUZAU, 16 FEBRUARIE 2018

Hotirarea a fost adoptati cu 29 voturi -pentru", - voturi ,,impotriv5,,,
- abtineri de cei 30 consilieri judeteni prezenti.

(Domnul consilier judelean Rotaru Eduard nu participi la vot fiind sub incidenla
art. 46 alin, (1) coroborat cu art. 98 din Legea ff.21512001).



CONSILIUL JUOETEAN BUZAU ANEXA
/a tlcd 11/. # fto/{

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI A

JUDETULUI BUZAU PE ANUL 2018
st EST IIARI 201 9-2021

LEI
INDICATORI PROGRAM

2018
ESTII\,4ARI

2019 2020 2021

TOTAL VENITURI 142,409,900 '141,207,900 141,207,900 136,057,900
TOTAL CHELTUIELI ,142,409,900 '141,207,900 14',1 ,207 ,900 ,136,057,900

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
vENTTURI - TOTAL(1+2+3+4) 141,207,900 141,207,900 141,207,900 't36,057,900

1-alocalii de la bugetul propr u atjudetutui
Buzau

20,152,000 20,152,000 20,152,000 15,002,000

2. Sume defalcate din TVA pentru sustinerea
sistemulu de proleclie a copilulu s a
centrelor de asislenla sociala a persoanelor cL

33,298,000 33,298,000 33,298,000 33,298,000

3.Subventi de la bugetulde slai penku
finanlarea dreplur lor persoanelor cu handicap 85,560,00C 86,560,000 86,550,000 85,560,000
4.Subvenlil primite de la bugelul de stai penlru
finanlarea chelluielior cu persona ul rnedical
alcabinetelor medicale din urit6tie de
inval,m6nt specia $ persona medical CAI!,IS

1,197,900 1,197,900 1,197,900 1,197,900
SHELTUIELI 141,207,904 141,207,S00 141,207,900 136,057,900

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE 141,207,900 141,207,900 141,207,904 136,057,900

a1)crrehurelr de personal lJGAsPc 44,000,000 44,000,000 44,000,000 40,000,000
a2)cheliuielide perconal pi.personalul med ca r,097,400 1,097,400 1,097,400 't,097,400
bl) bunun sr seNic i DGASPC 9,'150,000 9,150,000 9,150,000 8,000,000
b2)bunur s seruicipl cabinetee medicae di 100,500 100,500 100,500 100,500
c) atuioare sociale in numerar 85,560,000 86,560,000 86,560,000 86,560,000
d) alle chelluieli (sume aferente pers cu
handi.an nein..d12icl 300,000 300,000 300,000 300,000

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI 1,202,000

ugcLu, P,upr u dr Juuerurur
Buza! 1,202,AAO 0 0
CHELTUIELI '1,202,000 0 0
Cheltuie ide capital 1 ,202 040 0

Contrasemneaza
Director Econom c Execuiiv
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
NR.1379l 29.O1.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrAre pentru aprobarea bugetutui de

venituri gi cheltuieli pe anul 2Ot8 al
Directiei Generale de Asisten!5 SocialS gi proteclia

Copilului Buziu

Directla GeneralS de Asisten!5 SocialS 9i protecgia Copilului BuzEu

este institulie publicE care asigurE la nivel judelean aplicarea politicilor Si

strateglilor de asistentS socialS in domeniul protectiei copilului, familtei,
persoanelor singure, persoanelor v6rstnice, persoanelor cu handicap,
precum Si a oriciror persoane aflate in nevoie,

Bugetul de venituri 9i cheltuleli al Directiei cenerale de Asisten!5

SocialS Si Protec!ia Copilului Buz;u pe anut 201B cuprinde cheltuielile

necesare pentru susginerea activit6tilor desf5surate de Direclia GeneralS

de Asisten!5 Socia]5 gi Proteclia Copilului BuzEu St se finanteazE din

urmEtoarele surse:

- sume defalcate din taxa pe valoarea adEugati prev6zute in
anexa nr.4 din Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul

2018;

- transferuri de la lvlinisterul Muncli, Familiei 9i Protectiei Sociale

pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, prev5zute in
legea nr.448/2006, reprezentand presta!ii sociale, gratuitatea

transportului interurban, respectiv dobenda acordatE pentru

creditele de care beneficiaz; acestea pentru achizitionarea unui

autovehicul, pentru adaptarea unei locuin!e conform nevoilor

ind ivid ua le de acces;

- transferuri de la N4inisterul SEndtSlii publice prin Direclia de

SSn5tate Publicd a jude!ului BuzEu pentru plata drepturilor
salariale a personalului medical ce igi desfSgoarE activitatea in



cadrul cabinetelor medicale gcolare din unitS!ile de invS!Amant

special Si pentru plata personalului medical da la CAN4S

Pogoa ne le.

- alocatii bugetare prevazute in Hotararea Consiliului judetean

Buzau de aprobare a bugetului propriu aljudetului pe anul 2018,

Bugetul de venituri gi cheltuieli finanlat integral de la buget pe anul

2018 al Directiei Generale de Asisten!5 SocialS Si proteclia Copilului Buz5u

cuprinde secliunea de funclionare Si secgiunea de dezvoltare.

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

nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificErile gi complet6rile

ulterioare, bugetele de venituri si cheltuiell ale institutiilor publice se

aprob5 de catre ordonatorul principal de credite.

Ca urmare supun plenului spre aprobare proiectul de hotdr6re in

forma prezentat5 de iniliator.

PRESEDINTE

Neagu Petre Emanoil



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. 138O/29.O1.2018

RAPORT
la proiectul de hotir6re pentru aprobarea bugetului de

venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al
Directiei Generale de Asistenld Sociali gi Prote€lia

Copilului Buziu

Analizend proiectul de hotdrare ini!iat se constat5 ca respecta

u rmatoa rele l

- prevederile Legii ff.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

- prevederile Hot516rii Consiliului judetean BuzEu de aprobare a

bugetulul propriu al judetuiui Buz5u pe anul 2018;

- prevederile Legii ff.273/2006 privind finanlele publtce locale cu

modific; rile Si complet5rile ulterioare;

- prevederile Hot;rerii Consiliului judetean Buz5u nr.115/2009 pentru

aprobarea unor mbsuri organizatorice privind punerea in aplicare a

prevederilor Ordonantei de UrgentA ff.762/2008 privind transferul

ansamblului de atribulii 9i competenle exercitate de 14inisterul SdnStdtii

Publice c6tre autoritdtile administraliel publice locale;

- prevederile Legii ff.448/2006 privind proteclia 9i promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;

- prevederile HotErArii Consiliului Judetean Buzlu nr.282/2017 pentru

aprobarea prelu;rii, in structura Direcliei Generale de Asistent5 SocialS

si Proteclia Copilului BuzEu, a CEminului pentru persoane verstnice din

comuna VintilS VodE, organizat sub autoritatea Conslliului local al

comunei VintilS VodS;

Avand in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

proiectului de hot5rare in forma prezentatS,

DIRECTOR EXECUTIV

Cio lrn
-)

Ec. Liviu Mihai


