ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
HOTARARE
pentru rectificarea I a bugetului de venituri 9i cheltuieli pe
anul 2018 al Centrului gcolar de Educatie Incluzivi
Rm.

Sirat

Consiliul ludelean BuzSu;
Ave nd in vedere:

- expunerea de motive a pregedintelui Consiliului ludelean Buzdu
nr.4015/ 15.03.2018;
- raportul Direcliei economice inregistrat sub nr.4016/15,03.2018;
- avizul de legalitate al Secretarului judelului BuzEu dat pe proiectul de
hotE ra re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului ludetean Buz;u
a nexate ia hot5 rAre;
- adresa Centrului 9colar de Educatie Incluziv5 Rm,SErat
nr.535/14.03.2018 inregistratE

-

n

ta

Consi

iut judelean

BuzEu sub

r.3900/ 14.03.2018;

prevederile Hot5rerii Consiliului judelean Buzeu nr.32/20lB pentru
aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuiell pe anul 2018 al Centrului
Scolar de Educalie Incluziv5 Rm.Sdrau
prevederile Hot5rerii Constliului judeiean BuzEu nr. 55/2018 privind
rectificarea a II-a a bugetului propriu al judelului Buzdu pe anul
2018;

prevederile Legii nr.273/2006 privind finantee publice locale, c!
mod ificS rile gi complet5rile ulterioare,

in

temeiul art.91, alin.(1) lit,"b' atin.(3), tit.,,a,,Si art,97 dtn Legea
nt.21512007 privind administralia public5 localS, republicatE, cu modificdrile
gi com plet; rile ulterioare,

HorARAgrEr
Art.1. Se aprob5 rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli

anu 2018

al

pe

Centrului Scolar de Educatie IncluzivE Rm.SErat previzut in
anexa caTe face parte integrant5 din prezenta hotd16re.

Art.2.(1). Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului
Scolar de Educagie Incluziv5 Rm.SSrat este alcStuit din secliunea de

functionare gi sectlunea de dezvoltare,

(2).

Sectiunea de dezvoltare ;i lista obiectivelor de investilii se
modificS corespunzStor solicltSrii Centrului Scolar de Educa!ie IncluzivE
Rm.Sdrat, formulate prin adresa nr. nr.535/14.03.2018 inregistratd la
Consiliul judelean BuzEu sub nr.3900/14.03.2018.

(3).

Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prev5zute in
bugetul de venituri 9i cheltuieli al Centrului gcolar de Educalie Incluziv5
Rm.Sdrat reprezlnt5 limite maxime ce nu pot fi dep55ite.

Art.3. Direclia economicd a

Consiliului Judelean BuzEu gi Centrul

Scolar de Educalie Incluziv5 Rm.SErat ca ordonator tertiar de credite vor

aduce la indeplinire prevederile prezentei hot5rari.

Art.4. Secretarul judelului Buzdu va asigura aducerea la cunogtin!;
publicd a hotErarii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului ludelean
BuzEu gi

in

Monitorul oficlal al jude!ului, precum gi comunicarea acesteia
lnstitutiei Prefectului judelului BuzEu 9i instituuei publice interesate.

PRESEDINTE,

OIL NEAGU

3l

llr*J*i,1ll<tir

CONTRASEMNEAZA,
Secnrtnnul JUDETULUT BUzAu,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA

/ t/f4r"==:

Nr.

sj

BUZAU, 22 MARTTE 2018
Hot5rerea a fost adoptati cu 28 voturi ,,pentru", - voturi ,,impotriv5,,,
- abtineri de cei 29 consilieri judeteni prezengi.
(Doamna consilier judelean Vieru E iza-lYariana nu participS la vot fitnd sub incidenta
art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 9B dln Legea nr,275l2OA7).

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

ANEXA

/a HcJ

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
CENTRULUI $COLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA RM
PE ANUL 2018

./

f,6/r0/d

SAMT

LEI
INDICATORI

TOTAL

PROGRAM
INITIAL

iBO

TOTAL VENITURI (A,,I
TOTAL CHELTUIELI (A.2 + 8.2)
din care:

1,450,000
1,450,000

't,150,000

1,'150,000

224 040
926 000
1,150,000

224,A0A
920,0u0
1,150,000

600 000

600,000

526 000

526,000

24 000

24,OAA

300 000

300.000

300 000
300 000

300,000
300.000

300 u00

300 000

b) asistenta soc a a (ces)
c) ate che tuiel (Sume aferente pers cu
hand cap nerncadrate)
B, SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

a

ACTUALIZAT

1,450,000
1,450,000

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A,1. VENITURI(a+b)
din care
a)alocatr de a bugetulpropfiu a ludetlrlL
b) sume defalcate d n TVA
A.2. CHELTUIELI - (a+b+c)
din care
a) bunuri s servic i

din care
a ocat i de la buqetu propr u

lnfluente(+/-)

PROGRAIVI

iudetu u

8.2. CHELTUIELI
din care
che tu e

ide cap ta

Conirasemneaza
Ec L viu Ciolan

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

NR.4015l 1s.O3.2018
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re pentru rectificarea I a bugetului
de venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 al Centrului gcolar
de Educatie Incluziv5 Rm, Sdrat
Proiectul de hotSriire a fost inigiat in baza adresei Centrului Scolar de
Educafie IncluzivE Rm.SSrat nr.535/14.03.2018 inregistrate la Consiliul

judetean Buzdu sub nr.3900/14.03 -2018 prin care solicit5 modificEri in
cadrul secliunii de dezvoltare a bugetul de venituri Si cheltuieli pe anul
2018.

in

cadrul titlului 71, se majoreaz; prevederile alineatului de

cheltuiealS 77.07.02 cu suma de 50.000 lei prin diminuarea alineatului de
cheltuialE 71.01.03 cu aceiagi sum5, necesarE pentru achizitionarea unui
autotu rism.

1n conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din

Legea

nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modific5rile Si completdrile

ulterioare, bugetele de venituri

si

cheltuieli ale institutiilor publice
finantate integral sau partial de la bugetul propriu al judetului Buzau, pe
parcursul exerciliului bugetar se pot rectifica de cStre Consiliuljudetean ca
uTmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de

credite. Rectificarilor bugetelor locale li se aplic5 aceleagi proceduri ca 9i
aprob6rii initiale a acestora, cu exceplia termenelor din calendarul
bugetar.

Avand

in

vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre

dezbatere sl aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de

venituri Sl cheltuieli al Centrului Scolar de Educalie IncluzivE Rm.SErat pe
a

nul 2018.

PRE9EDINTE

5*

Neagu Petre Emanoil

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA

Nr.4016/15.03.2018

RAPORT

la proiectul de hotdr6re pentru rectificarea I a bugetului
de venituri gi cheltuieli pe anul 2O18 al Centrulua gcolar
de Educatie Incluzivi Rm. Sdrat

Analiz6nd proiectul

de

hot5rare iniliat

se

constatd

au

fost

respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale,
cu modiflcErile gi complet5rile ulterioare in ceea ce priveste:

-

structura bugetului atat la partea de venituri cat 9i la partea de

-

cheltuieli pe secliunea de funclionare gi secliunea de dezvoltare;
sursele de finantare;

rectificarea bugetu lui;

Av6nd

in

vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

proiectului de hotdrare in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Liviu
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)

