
ROMANIA
coNsrLIUL JUDETEAN BUZiU

HOTARARE
privind aprobarea utilizirii in anul 2O18 a excedentutui anual
al bugetului propriu al judetului Buziu rezultat la incheierea

exercitiului bugetar la 31 decembrie 2OLl
- formi actualizati 3

Consiliul Judetean BuzEu;
Avend in vedere:

expunerea de motive a presedtntelui Consiliului Judelean BuzEu
inreglstrat5 la nr.7 447 /27.05.2O19i
raportul Direcliei economice a Consiliului judelean
nr.7448/27.05.2078;
avizul de legalitate al Secretarului Judelului BuzEu,
hotd rd re;

BuzEu inregistrat la

dat pe proiectul de

rapoartele cornisiilor de specialitate ale Consiliului judelean Buzbu
anexate la hot5rS re;
prevederile Hotdrerii Consiliului Judelean BuzAu nr.25l2OtB privind
aprobarea utillzSrii in anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu
ai judetuiui Buzdu rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31
decen brie 2017;
prevederile Hot5rArii Consiliutui Judelean BrzAu nr.S4/2OtB privind
aprobarea utiliz;rii in anul 2018 a excedentului anual ai bugetului propriu
al judetului Buz;u rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31
decembrie 2077 -f otmd actualizatE 1;
prevederile Hot5rerii Consiliuiui Judetean BuzAu nr,Bg/2018 prtvind
aprobarea utilizdrii in anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu
ai judetului BuzSu rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31
decemb-ie 2077-(ot.ne actualizata 2.,
referatul nr,6936/09,05.2018 al Biroului de Transport public din cadrul
Directiei pentru Administrarea patrimoniului si Investitii a Consiliuluj
ludeiean Buzd u;
prevederile Ordlnului nr.3244/2077 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2017;
prevederile art, 58 alin,(1) din Legea nr.273/2006 privind finan!ele
publice loca e cu modific5rile 9i complet;rile ulterioare,



In temeiul art.97 din Legea nr.215l2001 a administratiei publice
locale, republicat;, cu modificdrile Si complet5rile ulterioare,

HoriRASrE:

Art.I. Pozilile 63 si 64 ale art.1(1I)
BuzEu nr,2512018 se modificd Si vor avea

63. Platforma cantar (4 buc)

64. Cantar electronic (1 buc)

dln HotS16rea Consiliu lu i Judelean
u rmEtoa rele prevederi:

Art.II. Anexele nr,1 9i 2 ale bugetului propriu a
2018 se vor modificS corespunz5tor art. I din prezenta

498.000 lei

127.000 lei

judetului Buz5u pe anul
hotd rd re.

NOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI*LAURENTIU GAVRILA

Nr, 12O
BUZAU,3l MAr 2018

Hotirarea a fost adoptati cu 31 voturi ,,pentru,,, - voturi ,jmpotrivei
- abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezenti,

PRE9EDINTE,

a(ffi
Vr42
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coNsrLruL JUDETEAN BUZiU
PRE9EDINTE
NR 7447 /21.Os.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectu! de hotarare privind aprobarea utilizdrii in anul
2O18 a excedentului anual al bugetului propriu al judelului

Buzdu rezultat la incheierea exerciliului Lugetar la 3t
decembrie 20l7

- formi actualizati 3

Proiectul de hotir6re a fost iniliat in baza referatului nr.6936/09.05.201g
al Biroului de Transport public din cadrul Direcliei pentru Administrarea
Patrimoniului si Investifii a Consiliului Judetean BuzEu prin care solicit6 la

Capitolului 84 "Transporturi" in cadrul listei obiectivelor de investilie, secliunea
"Alte cheltuieli" majorarea prevederilor bugetare la pozilia ..cantar electronic,,
cu suma de 102.000 lei prin diminuarea prevederilor bugetare de la pozitia
"platform; centar" cu aceiasi sum5,

Suma prevSzutE pentru pozitia "centar electronic,, va
iar suma prev6zut5 pentru poziiia ,,plaiform; cAntar,, va fi
total de 498.000 lei.

FalS de cele prezentate, vd supun spre dezbatere Si aprobare proiectul
de hot5rere pentru modificarea art. 1(II) din Hot5rarea Consiliului ludelean
BuzEu nr. 25/2078 ptivind aprobarea utiliz5rii in anul 201B a excedentului
anual al bugetului propriu al judelului Buz5u rezultat la incheierea exerciliului
bugetar la 31 decembrie 2017.

PRE9EDINTE,

deveni 127.000 lei,

pentru 4 buc;ti in

NEAGUPETRE EMANOIL
_ , ,4_,^--_._4_



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
NR.744a/21Os.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizirii in anul
2018 a excedentului anual al bugetului propriu al judetului

Buziu rezultat la incheierea exerciliului 
-bugetar 

la Jt
decembrie 2O17

- formd actualizati 3

Anali26nd proiectul de hot5rere iniliat se constat5 au fost respectate
prevederile legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modific;rile Si

complet5rile ulterioare in ceea ce privegte:

actualizarea bugetu lu i;

- sursa de finantare a cheltuielilor sectiunli de dezvoltare.
Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, suslinem adoptarea

proiectului de hotErare in forma prezentatd.

DIRECTOR EXECUTIV,

\ 41
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