
ROMANIA
coNsrlrul JUDETEAN BU zAu

norAnAne
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul

bugetului local a deficitului secgiunii de dezvoltare stabilit
in anul zOLl

Consiliul Judetean BuzEu;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Jude[ean Buz}u
inregistratii la nr.285/08.01.2018;

- avizul Secretarului judetului Buz5u, dat pe proiectul de hotdrdre;

- prevederile Ordinului nr.3244/L9.L2.20L7 pentru aprobarea Normel

^ metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2Ol7;
In temeiul art.91 alin (1) lit."b" alin.(3) lit.,,a,,gi art.97 din

nr.2L5/200L a administratiei publice locale, republicatS, cu modificdrile
com plet5 rile u lterioare,

HorARAgrEr

Art.1. Iie aprob5 acoperirea definitiv5 din excedentul bugetului Ia deficitului sec[iunii de dezvoltare stabilit in anul 2OL7 in sumH
23.t75.609,95 lei.

Art.2. Directia Economic5 a Consiliului judelean BuzEu va aduce
indeplinire prevederile prezentei hot516ri

Art.3. Secretarul judetului Buz5u va asigura comunicarea prezen
hotS16ri autorit5tilor gi instituliilor interesate.

PRE$EDINTE,

NEAGU PETRE EMANOIL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL IUDETULUI BttZAU t

MIHAI.LAURENTIU GAVRILA

- 

t
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coNsrlruL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
NR.2g5lOg.O1.201g

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local a deficitului secliunii de dezvoltare stabilit

in anul 2OL7

Excedentul anilor precedenti inregistrat la 01.0l.2OL7 a fost de
77.870.725,02 lei.

In baza analizei executiei contului bugetului local Ia 31 decembrie 2Oll
s-a constatat ca sectiunea de func[ionare inregistreazS excedent in sumE (e
24.016.554,87 lei, iar sectiunea de dezvoltare inregistreaz5 deficit in sum5 (e
23.t75.609,95 lei.

Conform prevederilor Ordinului nr.3244/t9.L2.20t7 pentru aprobarda
Normelor metodologice privind incheierea exercifiului bugetar al anului ZOtl,
acoperirea deficitului se face pe baza de hot5rdre a Consiliului judelean guzdu
privind acoperirea definitivb a deficitului pe anul 2Ot7 din excedentul bugetullri
local Tnregistrat la 3 t.12.20t7.

ln aceste condilii, din suma de 24.016.554,87 lei se acoperirE deficitLl
sectiunii de dezvoltare pe anul 20L7, suma rEmasb fiind de 840.944,92 lei.

Total excedent care se va repartiza in anul 2018 prin hot516re a
Consiliului jude$ean Buz5u este de 78.71t.669,94 lei format din suma (e
77.870.725,02 lei reprezent6nd excedentul anilor precedenli dup5 reintregifie
gi suma de 840 .944,921ei rbmasS din excedentul secliunii de func[ionare Oufa
acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare.

Fa[5 de cele prezentate mai sus vb supun spre dezbatere Si adoptarle
proiectul de hot5rdre anexat.

PRE9EDINTE,

NEAGU PETRE EMANOIL
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tncasafl plati excedent/ deficit

sectiunea functionare 229,757,777.29 205,741,222.41. 24,016,554.97
sectiunea functionare Rm Sarat 3,572,002.15 3,572,002.L5 0.00

sectiunea functionare Total iudet 233,329,779.43 2O9,313,224.56 24,016,554,97
sectiunea dezvoltare 7,958,749.90 31,134,359.95 -23,175,609.95

TOTAL 24L,289,529.33 240,447,583.41 840,944.92

Cont de executie 201"7

EXCEDENT ANII PRECEDENTI

17,870,725.02

840,944.92

78,7tL,669.94

I ncasa fl
soLD LA,01.01,.2017 77,87O,725,O2

REINTREGIRE SUME IJTILIZATE IN

ANUL 2017
0

26,000,000 26,000,000

REPARTIZARE EXCEDENI' SECTI UN EA

FUNCTIONARE 24,016,554.97 23,175,609.95

ACOPERIRE DEFICI'I

SECTI U N EA

DEZVOLTARE

TOTAL RULAJE t27,gg7,27g.gg 49,175,609.95

78,7tL,Fi6g,g4


