
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual 
al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019  
– formă actualizată 1 

       

        Consiliul Judeţean Buzău; 

        Având în vedere:  
⎯ referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat la nr.4685/17.03.2020; 
⎯ raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău, înregistrat la 

nr.4686/17.03.2020; 
⎯ avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău, dat pe 

proiectul de hotărâre; 
⎯ avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
⎯ adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău 

înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.3057/19.02.2020; 
⎯ adresa nr.4822/27.02.2020 a Spitalului Județean de Urgență Buzău 

înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.3651/28.02.2020; 
⎯ referatul nr. 4374/11.03.2020 al Direcției pentru Administrarea 

Patrimoniului și Investiții a Consiliului Județean Buzău; 

⎯ prevederile Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 
nr.4/2020 privind aprobarea de măsuri pentru gestionarea infecției cu 

noul coronavirus; 
⎯ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.22/2020 privind 

aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2019; 
⎯ prevederile Ordinului nr.3751/2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, cu 
modificările și completările ulterioare; 

⎯ prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările  şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.173 alin.(1) lit. „b”, alin.(3) lit. „a” și art.182 alin.(1)  
lit. „a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                       

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.I. Prevederile art. 1(I) „Acoperirea golurilor temporare de casă ale 

secţiunii de funcţionare” din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 22/2020 
se diminuază cu suma de 650.000 lei  şi se majorează  prevederile Art. 1(II) 

„Acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare” cu aceeaşi 
sumă, stabilindu-se astfel: 



 

I. Acoperirea golurilor temporare de casă ale           31.450.549,65 lei 

secţiunii de funcţionare                                                
       II.      Acoperirea golurilor temporare de casă ale  

secţiunii de dezvoltare                                                75.800.000,00 lei              
 

Art.II. Poziţiile 1, 62,97,100 și 104 ale art.1(II) din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.22/2020 se modifică şi vor avea următoarele prevederi: 

 
      1.Imobil cu destinația sediu administrativ al  

         Consiliului Județean Buzău, următoarele etape:                  100.000 lei 
 

        Etapa I - Desființare corpuri C4, C6, C9 și reabilitare corp C2  

                      din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, 
                      B-dul N.Bălcescu, nr.48 

        Etapa II- Reabilitare clădire C1 din incinta imobilului situat  
                       în Municipiul Buzău, B-dul N.Bălcescu, nr.48 

      
    62.Eficientizare energetică a clădirii administrative                    200.000 lei 

         C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău  
         B-dul N.Bălcescu nr.48 

 
    97.Consiliul Județean Buzău-dotări independente                       500.000 lei 

                      
  100. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău                     150.000 lei 

 
  104. Spitalul județean de Urgență Buzău                                  1.300.000 lei 

          -transfer de capital 

 
Art.III. Anexele nr.1 şi 2 ale bugetului propriu al judeţului Buzău pe 

anul 2020 se vor modifică corespunzător art. I și II din prezenta hotărâre. 
 

Art. IV. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri Instituție Prefectului-Județul Buzău, altor instituții 

interesate, precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice județene. 
 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 
 

                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  
Nr. 49 
BUZĂU, 26 MARTIE 2020 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”. 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 

  NR.4685/17.03.2020 
 

 

REFERAT  
la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizării în anul 
2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 

Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 
decembrie 2019 – formă actualizată 1 

 
 

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a necesității actualizării unor 

prevederi și denumiri de investiții. 

Prin referatul nr.4374/11.03.2020, Direcția pentru Administrarea 

Patrimoniului și Investiții a Consiliului Județean Buzău, solicită actualizarea 

denumirii investițiilor de la pozițiile 1 și 62 de la art.1(II) din Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr.22/2020, după cum urmează: 

1. Imobil cu destinația sediu administrativ al  
          Consiliului județean Buzău, următoarele etape:                   100.000 lei 

 
        Etapa I - Desființare corpuri C4, C6, C9 și reabilitare corp C2  

                      din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, 
                      B-dul N.Bălcescu, nr.48 

        Etapa II- Reabilitare clădire C1 din incinta imobilului situat  
                      în Municipiul Buzău, B-dul N.Bălcescu, nr.48 

      
    62.Eficientizare energetică a clădirii administrative                    200.000 lei 

         C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău  

         B-dul N.Bălcescu nr.48 

Ca urmarea a Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

nr.4/2020 privind aprobarea de măsuri pentru gestionarea infecției cu noul 

coronavirus, se majorează cu suma de 250.000 lei prevederile inițiale ale 

investiției de la poziția 97 de la art.1(II) din Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr.22/2020, care se actualizează și se stabilesc, astfel: 

    97.Consiliul Județean Buzău-dotări independente                       500.000 lei 

Spitalul Județean de Urgență Buzău prin adresa nr.4822/27.02.2020 

înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 3651/28.02.2020, solicită la 

secțiunea de dezvoltare suma de 300.000 lei pentru îndeplinirea măsurilor ce 

se impun în reducerea riscului reprezentat de noul coronavirus, prin 

achiziționarea de containere complet echipate adecvate actului medical, 

necesare efectuării triajului și izolării pacienților potențiali infectați. 

 

 

 

 



 

În urma modificării propuse prevederile bugetare aferente poziției 104 se 

actualizează și se stabilesc, astfel: 

104. Spitalul județean de Urgență Buzău                                  1.300.000 lei 
          -transfer de capital 

 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău prin 

adresa înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.3057/19.02.2020, 

solicită achiziționarea unei tărgi speciale pentru persoane bariatriatrice care nu 

pot fi transportate în poziție șezând pe scaun. 

Astfel, prevederile poziției 100 de la art.1(II) din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.22/2020, se actualizează și se stabilesc, la: 

  100. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău                     150.000 lei 

 

Faţă de cele prezentate, vă supun spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin (I) și (II) din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr. 22/2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a 

excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019. 

 

 

         PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
   DIRECŢIA ECONOMICĂ 
    NR.4686/17.03.2020 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 
2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 

Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la  
31 decembrie 2019 – formă actualizată 1 

 
 
 
 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată au fost respectate  

prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi 

completările ulterioare în ceea ce priveşte: 

⎯ actualizarea bugetului; 

⎯ sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea   

proiectului de hotărâre in forma prezentată. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ec. Liviu - Mihail Ciolan 

 


