ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
HoTARARE
pravind aprobarea utilizdrii in anul 2018 a excedentului anual
al bugetului propriu al judegului Buzdu rezultat la incheierea
exerciliului bugetar la 31 decembrae 2OL7
- formi actualizat5 1
Consillu I Judelean Buz; u;
Av6 nd in vedere:

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliuiui Judelean Buzdu
inregistratE la n r.4011/ 15,03.2018;
raportul Direcliei Economice a Consiliului judelean BuzSu inregistrat la
n r.4012l 15.03.2018;
avizul de legalitate al Secretarului judelului Buzdu, dat pe proiectul de
hotS 16re;

rapoartee comisii or de specialitate ale Consiliului Judetean
anexate la hot5

16

Buz5u

re;

prevederile Hot5rerii Consiliului Judelean BrzAL) nr.2S/2078 privind
aprobarea utilizdrii in anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu
al judetului Buzdu rezultat la incheierea exerciliului bugetar la 31
decembrie 2017;

* referatul

nr.3363/05.03.2018

al Directiei pentru

Administrarea

Patrimoniului 9i Investitii a Consiliului Judelean Buz5u;

prevederile Ordinului ff.3244/2077 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017;
art. 5B alin,(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale cu modificdrile Si completbrile ulterioare,

prevederile

in

temeiul art.91 alln (1) lit,"b" alin.(3) lit."a"Si art,97 din Legea
nr.2L5/2007 a ad m inistraliei publice ocale, republicatS, cu modificEri e Si
comp etdrile ulterioare,

HorARiSrE:
Art.I.

Prevederile art. 1(I) "Acoperirea qolurilor temporare de casE ale
sectiunii de functionare" din HotSrerea Consi iulut Judetean Buzhu nr.25/2OtB
se diminuazd cu suma de 7.000 lei gi se majoreazd prevederile Art, i(II)
"Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale secliunii de dezvoltare" cu aceiagi
su m5, stabilindu-se astfel:

I.

Acoperirea golurilor temporare de casE aie
sectiunii de funclionare

73.406.289,94 lei

II.

Acoperirea golurilor temporare de casX ale
secliunii de dezvoltare

65,30s.380,00 lei

Art.II. Art. 1(II)

,,Acoperirea golurilor temporare de casS ale secttunii de
dezvoltare" din Hot;rArea Consiliului -tudetean Buz;u nr. 25/2018 se
completeaz; cu u rm;toa rea pozilie:

78, Modernizare DJ 103 P, tronson km 3+900-5+500,
Chiojd u, judetul BuzE u

7.000,00 lei

Art.III.

Anexele nr.1 Si 2 la HotErarea Consi iului -ludetean BuzEu
nr. 55/2018 privind rectificarea a II-a a bugetului propriu a judelului BuzEu pe
anul 2018 se modificA corespunzbtor art. l-II din prezenta hotSrere.

PRE9EDINTE,

NOIL NEAGU
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL UD

MIHAI-LAU

tlzi.tJ,

NTIU GAVRI

Nr,54
BUZAU, 22 MARTTE 2018

Hotirarea a fost adoptate cu 29 voturi ,,pentru", - voturi ,,impotrive,,,

- abtineri de cei 29 consilieri judeteni prezenti.

')

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

NR.4011l 15.O3.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
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 31
decembrie 2017

- formd actualizatd 1

Proiectul de hot5rere a fost iniliat in baza referatului nr.3363/05.03.2018

al

Dlrectiei pentru Administrarea Patrimoniului

9i Investitii a

Consiliului

Judelean BuzSu prin care solicitd introducerea obiectivuLui "l\4odernizare Dl 103

P, tronson km 3+900-5+500,Chiojdu, iudetul BuzSu" in lista obiectivelor de
investilie pe anul 2018 la categoria A. -Lucr5ri in continuare. Lucrdrile la
aceastS investilie au fost terminate

in

decembrie 2077 cend

a avut loc

gi

recepiia lucrSrilor respectlve, situalie care a determinat ca lnvestilia in cauzd
sE nu mal fie preluat6 in lista oblectivelor de investitie pe anul 2018.

in vedere cd serviciile de dirigenlie de gantier se definitiveazd
numai dupd receptia final; in decembrie 2020, se introduce obiectivul
"lvlodernizare Dl 103 P, tronson km 3+900-5+500,Chiojdu, iudetul BuzEu" in
lista obiectivelor de investilie pe anul 2018 la categoria A. -Lucr5ri in
continuare, pentru plata serviciilor de dirigentie de gantier cu o valoare de
Avdnd

7.000 lei.

Pentru asigurarea prevederilor necesaTe serviciilor de dirigeniie de
tantier, Hotirerea Consiliului Judelean BuzEu nr. 25/2018 se completeaza cu
pozi!ia:

TS.l4odernizare DJ 103 P, tronson km 3+900-5+500,
Chiojdu, judelul BuzEu

7.000,00

ei

Dupd actualizare

art- 1(1) si (II) vor avea urm;toarele

prevederi

bugetare:

I.

Acoperirea golurilor temporare de cas5

ale

13.406.289,94 lei

secliunii de funclionare

II.

Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale

secuunii de

dezvoltare

65.305.380,00 lei

FatE de cele prezentate, vE supun spre dezbatere gi aprobare proiectul

de hotdrere pentru modificarea art. 1(I) si (II) din Hot5rerea Consiliului
Judelean Buzdu nr. 2512018 privind aprobarea utiliz5rii in anul 2018 a
excedentului anual al bugetului proprlu al judelului Buzbu rezultat la incheierea
exerciliului bugetar la 3l decembrie 2017.

PRE9EDINTE,
NEAGU PETRE EMANOIL
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA

NR.4O12l 15.03.2018
RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizSrii in anul
2O18 a excedentulua anual al bugetului propriu al judetului
Buzdu rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31
decembrie 2017

- formi actualizati I

Analizend proiectul de hotErere ini!iat se constatE au fost respectate
prevederile Legti ff.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificSrile 9l

complet;rile ulterioare in ceea ce prive$te:
actualizarea bugetu

lu

ij

sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare,

Av6nd

in

vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

prolectului de hot516re in forma prezentatS,

DIRECTOR EXECUTIV,

,.".-,,:::ltr

Ec. Liviu - Mihail Ciolan
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