
PROIECT 
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

pentru rectificarea I bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă  

Rm. Sărat 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 
 referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.12711/09.09.2020; 
 raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău înregistrat la 

nr.12712/09.09.2020; 
 avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.29/2020 pentru 

adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Centrului 
Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. ____ pentru 
rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 
2020; 

 adresa nr.60580/24.08.2020 a Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Buzău înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub 
nr.12152/26.08.2020; 

 prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 
alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; 

 prevederile Ordonanței de Urgența nr.135/2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 
normative și stabilirea unor măsuri bugetare; 

 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) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,                                  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2020 al  Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al  Centrului 
Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat este alcătuit numai din secțiunea 
de funcționare. 

           
Art.3.(1).În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 

Finanțelor Publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente 
unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului 
național de raportare Forexebug, în vederea asigurării unei bune execuţii a 
secțiunii de funcționare a bugetului pe anul 2020, se împuterniceşte 
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în bugetul 
de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă           
Rm. Sărat, aprobat conform art.1, la propunerea conducerii Centrului 
Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat. 

        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 
Rm. Sărat reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

 
Art.4. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Centrul 

Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat ca ordonator terțiar de credite vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri Instituție Prefectului Județului Buzău, instituției publice 
nominalizate, altor instituții interesate, precum și publicarea acesteia pe 
site-ul autorității publice județene. 

  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
 
 
 

            AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 

 
           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  

                                       
 
 
Nr.___________ 
BUZĂU, _______2020 
 



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU        ANEXA 

      LEI
     INDICATORI PROGRAM INFLUENȚE PROGRAM

INITIAL (+/-) RECTIFICAT
        TOTAL 

TOTAL VENITURI (A.1 + B.1) 1,426,000 90,000 1,516,000
TOTAL CHELTUIELI (A.2 + B.2) 1,426,000 90,000 1,516,000
din care:
A. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
A.1. VENITURI (a+b) 1,426,000 90,000 1,516,000
din care:

856,000 -436,000 420,000
b) sume defalcate din TVA 570,000 526,000 1,096,000
A.2. CHELTUIELI - ( a+b+c) 1,426,000 90,000 1,516,000
din care:
a) bunuri si servicii 900,000 900,000

b) asistenta sociala (ces) 526,000 90,000 616,000

B.  SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
B.1. VENITURI 
din care:

B.2. CHELTUIELI
din care:
cheltuieli de capital

                                                 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
CENTRULUI ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ RM SARAT

                     PE ANUL 2020

Ec Liviu Ciolan

a) alocatii de la bugetul propriu al judetului 

 alocatii de la bugetul propriu al judetului 

Contrasemneaza

c) alte cheltuieli 

Director economic executiv



 

 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     NR.12711/09.09.2020 
 

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru rectificarea I a bugetului 

de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al  
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat 

 
 
  

Proiectul de hotărâre pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat 
a fost inițiat în baza prevederilor legale ale Ordonanței de Urgența 
nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, 
conform căruia Județului Buzău(Consiliul Județean Buzău) i s-a repartizat 
suma de 2.870 mii lei, după cum urmează: 

- 1.022 mii lei pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de 
protecție a copilului; 

- 480 mii lei pentru finanțarea centrelor publice pentru persoane 
adulte cu handicap; 

- 1.368 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe 
educaționale care frecventeză învățământul special. 

Începând cu anul 2018, de la bugetul local al judeţului Buzău şi de la 
bugetul de stat  prin repartizarea sumelor  defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului 
se asigură finanțarea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparare a 
unităţilor de învăţământ special de stat, precum şi finanţarea cheltuielilor 
determinate de drepturile acordate, potrivit legii, copiilor şi tinerilor din 
instituţiile de învăţământ special de stat. 

 Astfel, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat din suma 
de 1.368 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe 
educaționale care frecventeză învățământul special, i s-a repartizat suma 
de 526 mii lei, din care suma de 436 mii diminuează alocațiile bugetare 
ale  bugetului local (înlocuire sursă de finanțare) și va majora fondul de 
rezervă bugetară de la nivelul județului. Diferența de 90 mii lei va majora 
la partea de cheltuieli  prevederile Titlului 57, alineat 57.02.01 „Asistență 
socială”. 



Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre 
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre pentru rectificarea I a 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de 
Educaţie Incluzivă Rm. Sărat. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
    DIRECŢIA ECONOMICĂ 
    Nr.12712/09.09.2020 
 

 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru rectificarea I a bugetului 

de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al  
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat 

  
  

 
 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată că au fost 

respectate  prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu  modificările şi completările ulterioare în ceea ce priveşte: 

 rectificarea bugetului; 

 structura bugetului atât la partea de venituri cât şi la partea de 

cheltuieli pe secţiunea de funcţionare; 

 sursele de finanţare;        

Având în vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea   

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

         

         

 
 
 

                                     DIRECTOR EXECUTIV 
 

    Ec. Liviu Mihail Ciolan 
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