
PROIECT

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
pentru aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe

anul 2018 al Centrului ludetean de Culturi 9i Artd BuzSu

Consiliul ludetean BuzEu;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean Buz5u

nr.7377/29.O1.2078;
- raportul Direcliei economice inregistrat sub nr' 1378/29.01.2018;
- avizul de legalitate al Secretarului judelului BuzEu dat pe

proiectul de hot5r6re;
- prevederile HotErarii Consiliului Judetean Buzdu nr.- pentru

aprobarea bugetului propriu al judelului Buz;u pe anul 2018;
- prevederile Legil bugetului de stat pe anul 2018, ff.2/2018;
- prevederile art.19 alln.(1) lit."b" din Legea nr.273/2006 privind

finanlele publice locale, cu modific;rile 9i completbrile ulterioare;
in temeiul art.91, alin.(1) lit."b" alin.(3), lit."a" 9i art.97 din Legea

nr.275/2OO1 privind administralia publicE localS, republicatE, cu

mod ificSrile Si complet;rile ulterioare,

HorARAgrE:

Art.l. Se aprob6 bugetul de venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 al

Centrului Judetean de Cultura 9i Arta Buz;u prev6zut in anexa care face
parte integrant5 dln prezenta hot5rare

Art.2, Bugetul de venituri $i cheltuieli al Centrului Judetean de
Cultura Si Arta Buz;u pe anul 2018 este alcbtuit din secliunea de
functionare si secliunea de dezvoltare.

Art.3,(1). Pentru asigurarea unei bune execu!ii a bugetului pe anul
2018 se imputernicegte Presedlntele Consillului Judelean BuzEu sb

opereze modificSri in bugetul de venituri 9i cheltuiell al Centrului Judetean
de Cultura 9i Arta BuzEu aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al

Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanle 9i
administrarea domeniului public 9i privat al judelului a Consiliului
Judetean Buz5u, la propunerea conducerii Centrului Judetean de Cultura 5i

Arta Buzdu.



(2), Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturllor prev5zute in
bugetul de venituri 9i cheltuieli al Centrului ludetean de Cultura 9i Arta
BuzEu reprezint6 limite maxime ce nu pot fi depdgite,

Art.4. Direclia economicd a Conslliului ludelean BuzSu 9i Centrul
Judetean de Cultura 9i Arta Buzau ca ordonator terliar de credite vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrari.

Art.s. Secretarul judelului BuzSu va asigura aducerea la cunostint5
publicS a hot;rerii prin publicare pe site-ul proprlu al Consiliului Judelean
Buziu 9i in Monitorul oficial al judelului, precum 9i comunicarea acesteia
Instituliei Prefectulul judelului BuzEu 5i instituliei publice interesate.

PRESEDINTE,

NEAGU PETRE EMANOIL

AVIZAT PE NTRU LEGALITATE-,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU ANEXA

BUGETUL OE VENITURI SI CHELTUIELIAL
CENTRULUI JUDETEAN DE CULTUM SI ARTA

PE ANUL 2018
srEsTlMAR|20l9-2021

LEI

INDICATORI PROGRAM
2018

ESTII,/lARI
2019 2020 2021

TOTAL VENITURI (A.'l + B.1) 2,850,000 2,550,000 2,550,000 2,450,000

TOTAL CHELTUIELI lA.2 + B.2l 2,850,000 2,550,000 2,550,000 2,450,000

din care:
A. SECTIIJNEA DE FUNCTIONARE

A.1, VENITURI
d n care:

2 550,000 2.550 000 2,550,000 2,450,000

venituri propr i 200 000 200,00c 200,0uu 200,000

transferuri intre unitati ale administratiei publi 2 350,000 2,350,00c 2,350,00c 2,250,000

A.2.CHELTUTELT-(a+b)
din care

2,550,000 2 550,000 2,550 000 2 450,00c

a) che tuielide personal 1 450 000 1,450,000 1,450,000 ,450,000

b) bunurisiservlc 1,100,000 1.100,00c 1,100,000 1,000,000

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
8,1. VENITURI
din care.

300,000

transfer de capiial 300,00c

8,2. CHELTUIELI 300,000

ahe tuieli de capltal 3UIJ,UUU

Conttasemneaza
Director econom c execuuv



CONSILIUL ]UDETEAN BUZAU
PRESEDINTE
NR.1377l 29.O1.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotS16re pentru pentru aprobarea
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al

Lentrului Judetean de Culturi 9i Arti Buziu

Centrul Judetean de Cultura si ArtS Buz5u este o institulie publica cu

personalitate juridic; rezultat din reorganizarea Centrului de Conservare si

Promovare a Traditiei ,,Chircu 14enelas" Buz5u si a 9colii Populare de Arte

9i Meserii BuzEu la 01,05.2013, cu profil de educatie permanent5, de

formare profesional; continuE in afara invEiSm6ntului formal in toate

genurile artistice (muzlc5, coregrafie, arte plastice, arte teatrale, invSlarea

Sl promovarea mestesugurilor gi indeletnicirilor tradllionale),

Cheltuielile necesare pentru suslinerea activitS!ilor desfSSurate de

Centrului Judetean de Cultura si ArtE BuzEu se finanleaz; din transferuri

intre unitAli ale administraliei publice prevdzute in bugetul local al

jude!ului gi venituri proprii din taxele de gcolarizare 9l alte venituri din

spectacole. Bugetul de venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 al Centrului

Judetean de Cultura si Artd BuzSu cuprinde secliunea de funclionare 5i

sectiunea de dezvoltare.

in conformitate cu prevederile art. 19 alin, (1) litera "b" din Legea

nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modlficArile 9i complet5rile

ulterioare, bugetele de venituri si cheltuiell ale instituiiilor publice

finantate integral sau partlal de Ia 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

venlturi gi cheltuieli al Centrului Judetean de Cultura si Artd Buzdu pe anul

20 18.

PRESEDINTE

Neagu Petre Emanoil



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA ECONOMICA
Nr. L37a/29.O1.2018

RAPORT

la proiectul de hotir6re pentru pentru aprobarea
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2018
al Centrului Judetean de Culturi gi Arti Buziu

Analizend proiectul de hot5rare iniliat se constatS urmatoarele:

.- respectd prevederile Legti nr.2/2078 a bugetului de stat pe anul

207Bl

respectd prevederile HotEraril Consiliulul judetean Buzbu de

aprobare a bugetului propriu al judelului Buz5u pe anul 2018;

respect; prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanlele publice

locale cu modific5rile 9i complet5rlle ulterloare;

Av6nd in vedere cele prezentate mal sus, sustinem adoptarea

proiectului de hotdrare in forma prezentate.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolan
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