
PROIECT

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HoTARARE
pentru ?p_lobarla bugetului de venituri gi cheltuieli pe

anul 2O18 al Teatrului ..George Ciprian,, Buziu
Consiliul Judelean BuzAu;
Av6nd in vedere:- expunerea de motive a pregedintelui Consiliului Judetean Buz6unt. L375/29.O!.2OL8.,
- raportul Directiei economice inregistrat- avizul de iegalitate al Secretarului

proiectul de hot5 16 re;

sub ff . 1376/29.01.20t8;
judelului BuzEu dat pe

cheltuieli pe anul 2018 al
in anexa care face parte

- prevederile Hotdrerii Consiliului judetean Buzeu nr.tSO/2017pentru aprobarea promov5rii de c5tre Teatrul ,,George Ciprian,,Buz;u a proiectului ,,TELE-ENCOUNTERS,, in cadiul Crogramului
Eu ropa Creativ;, su bprog ram ul CU LTURA 20 I4_2O20 i- prevederlie HotErarii Consiliului Judegean Buzdu nr. _ pentru
aprobarea bugetului propriu al jude!uiui BuzEu pe unul 20tB;- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 201g, nr.2/20tBi- prevederite art.19 atin.(1) tit.,,b,,din Legea nr.273/iOO6 privind

^ finanlele publice locale, cu modific5rile giiomplet5riie ulterioare;
^_ lr.r^!e^meiut art.91, atin.(1) tit."b,, alin,(3), [t.,,a,, Sj art.g7 din Legeanr.215/2007 privind administra!ia pubtici tocat;," repLblicat;, -cu

mod ificSrile gi complet5rile ulterioaie,

HoriRigrE:

_ . Art.1. Se aprob5 bugetul de venituri gi
Teatrului "George Ciprian,, BuzEu prevEzui
integrantS din prezenta hotd16re.

Art.2.(1). Bugetui de venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului"ceorge Ciprian" BuzEu este alc5tuit din se.iiun". de funcljonare sisectiunea de dezvoltare.

_ 
(2)..Bugetul secliunii de funclionare cuprinde veniturile

necesare finanlSrij cheltuielilor curente peniru realizarea competenlelor
stabilite prin lege Si cheltujelile curente respective.

_(3).B-ugetul secliunii de dezvoltare cuprinde venituritenecesaTe finan!;rii cheltuielilor de capjtai gi a cheltuielilor pentru
implementarea proiectului " TELE- EN COU NTgnS,, in caarui programului
Europa CreativS, subprogramul CULTURA 2O|4_2OZO.



,^,1" 
o..1.1{r^lll_"-ltru 

-asig 
u rarea unei oune execulii a bugetutui pe anutzuro se ,mpurernrcegte presedintele consiliurui .rudegean BuzSu s5opereze modific5ri in buqetut de venituri Si cheltuieli it-i6atrufui ..eeorge

Ciprian" Buz1u aprobat conform art.1, cu avizul preataOit-ai iomisiei Oestudii, prognoze economico _ sociale, org"i_ ini;;" 9i"'aiministrarea
!::":,rlyl pubtic 5i .privat at judelului a consi urui '.tuO,ege-ai 

ouz6u, rapropunerea conducerii Teatrului,,George Ciprian,, Buzeu.
- (2), Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevdzutein bugetut..de venituri si chettuieli at teatruiui ,;G"orgi'tiiriur,, 

euraureprezint; rimite maxime ce nu pot fi dep6Site.

Art.4. Direclia economic; a Consiliului -tudelean BuzAu Si Teatrul"George Ciprian,, BuzEu ca ordonator tuaiu,- Ou-i,i"Oitu 
-vo*r 

aOuce taindeplinire prevederile prezentei hot516ri,

- ^,,^1._a.I:"?:".:gta 
fl"rl judelutui BuzEu va asigura aducerea ta cunostinla

X::!:,"-:.:"::I:illplnlyblicgre pe site_ut propriu at consiriutui rudele;nDuzdu 5t rn Monitorut olicjai al ludetuiui, precum Si comunicarea acesteiaInstituliei prefectutuijudelutui auz;u si initituliei p-roii." i"iur"rut".

PRESEDINTE,

NEAGU PETRE EMANOIL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

Nr.

MIHAI-LAURENTTU GAVRILA

Buzdu, 201a



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU AN EXA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
TEATRULUI ,, GEORGE CIPRIAN ,, BUZAU (SURSA G)

PE ANUL 20,I8

Contrasemneaza
Director economic executiv

LEI
INDICATORI PROGRAIT,,1

20'18
ESTIMARI

2019 2020 2021
IpIAL VENTTUR| (A.1 + 8.1) 2,998,000 2,555,000 2,450,000 2,150,000
TOTAL qHELTUIELI (A2+Etr) 2,998,000 2,555,000 2,450,000 2,150,000
din carei
A. SECTIUNEA DFFENCTIoNTFE-
A.1. VENITURI (a+b+c+d)
d n care:

2,470,000 2,400,000 2,450,000 2,150,000

a) venituri proprii 303,000 289,900 250,000 250 00c
b) subventfl pentru inst prblice (43.09.0( 2,350,000 2,200,00c 2 2DA,OO[ '1.900 00c
c, donalr sr sponsorizari 0
d)Varsaminte d n sect unea de functtonare pentru ,183 000 -89,90C
4.2. GHELTUIELI- (a+b)
lin care

2,47O,000 2,400,000 2,450,000 2,150,000

a) cheltuiel de personat 1,150,00c '1,150,000 1 150,000 ,150 000

b) Dunur stservicir 1 320 000 250 000 1,300 000 1,000,000

B. SECTIUNEA DE DEZVOTTAEE
8.1. VENITURI (a+b+c)
C n caTe:

528,000 155,000 0 0

a)Varsam nte din sectiunetie lu-fal6i;i6 183 000 89,900
D) transier de capita 190,004
c) Ate programe comunitare finantate in peroada
2014-2020 (APC) -Sume pr mite n contut ptat tor
efectuate n anul curent f48. r5.0r)

155,00C 65 10C

8.2. GHELTUIELI (a+b+c)
din care:

528,000 155,000

a) F nantare externa nerambursablla (58.15.0a
alte programe comunttare f nantate in perioada
2014.2020 FD EXT NERAM

155,000 65 10C

b) Cheltuieli neeligibie (58.15.03) a te programe
comunitare f nantate in petiaada 2014-2020
contributie CJ

273 000 89,90C

c) CheltuielideaaEt=l 100 000

"J{-*)



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE
NR. 1375129.O1.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotd16re pentru aprobarea bugetutui devenituri gi cheltuieli pe anul 2018 al

Teatrului ..George Ciprian,, Buziu
Teatrul "ceorge Ciprian,, Buz;u este o institutie public6 de

spectacole cu autonomie deplinA in stabilirea gi realizarea repertoriului, a
proiectelor precum gi a programelor cultural_artistice, concepute pentru a
raspunde nevoilor comunit;tii, ColaboreazE 9i incheie convenlii de
parteneriat cu aite teatre sau institutii culturaie din tarE pentru realizarea
de proiecte culturale comune.

Cheltuielile necesare pentru susginerea activit5tilor desf5gurate de
Teatrul "George ciprian" Buzau se finanleazd din transferuri intre unit5li
ale administraliei pubiice prev5zute in bugetul local al judeluluj gi venituri
proprii realizate din venzarea biletelor de spectacole Si poate beneficia de
bunuri materiale gi fonduri b;negti sub formd de servicii, donalii 9i
sponsoriz5ri. Bugetul de venituri Si cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului
"George Ciprian" BuzEu cuprinde secgiunea de functionare 9i sectiunea de
dezvoltare,

Prin HCI nr.t50/29.06.2077, Consiliul Judelean BuzEu a aprobat
promovarea si implementarea de cdtre Teatrul "George Ciprian,,Buzdu, in
parteneriat cu Fundafia Universitar; San Antonio (Spania) Fi
municipalitatea Lousada (portugalia) a proiectului,"fELE-ENCOUNTERS,, in
cadrul Programului Europa Creativd, subprogramul CULTURA 2O!4_2OZO.

Consiliul Judelean BuzEu isi asumi responsabilitatea asigurErti, prin
bugetele anuale ale Teatrului "George Ciprian,, BuzEu, sumele cu tiuu de
cofinaniare, cheltuieli neeligibile gi cheltuieli supuse rambursarii pe
perioada de implementare (septembrie 2017_august 2019).

Pentru anul 2018 valoarea finaniarii necesare cheltuielilor aferente
implementarii proiectului ,"fELE-ENCOU 

NTERS,, este de 428.000 tei din



care partea Consiliului -tudetean Buz5u este de 273.000 lei gi a Uniunii
Eu ropene de 155.000 lei.

in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) litera ,,b,, din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificErile 9i complet6rile
ulterioare, buqetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice
finantate integral sau partial de la bugetul propriu al judetului Buzau se
aproba de catre Consiliul judetean.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre
dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de
venituri gi cheltuieli al Teatrului ,'George Ciprian,,BuzEu pe anul 201g.

PRE9EDINTE

Neagu Petre Emanoil

.-/ z'L,t--r-



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. 1372/29.O13.2018

RAPORT
la proiectul de hotdr6te pentru aprobarea bugetului devenituri 9i cheltuieti pe anu! 2O18 ai

Teatrului .'George Ciprian,, Buziu

Analizand proiectul de hot5rare iniliat se constat5 urmatoarele:
... respect5 prevederile Legji ff.2/ZO|B a bugetului de stat pe anul

2 018;

- respectS prevederile Hot5rerii Consiliului judetean Buz5u
nr.750/2017 pentru aprobarea promov;rii de c5tre Teatrul ,,George

Ciprian" BuzEu a proiectului . TELE_ ENCOU NTERS,, in cadrul
Programului Europa Creativ5, subprogramul CULTURA 2O14_ZO2Ol

- respectE prevederile HotEr6rii Consiliuluijudetean BuzEu de
aprobare a bugetului propriu aljudetului BuzEu pe anul 2018;
respect5 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Avend in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea
proiectului de hotSrare in forma prezentat;.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail CiolanGr*


