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                                         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 5 

       
        Consiliul Judeţean Buzău; 

        Având în vedere:  
 

⎯ referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat la nr.16609/25.11.2020; 

⎯ raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău, înregistrat la 
nr.16610/25.11.2020; 

⎯ 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; 
⎯ 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.49/2020 privind 

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

decembrie 2019-formă actualizată 1; 
⎯ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.99/2020 privind 

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

decembrie 2019-formă actualizată 2; 

⎯ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.118/2020 privind 
aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu 

al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 
decembrie 2019-formă actualizată 3; 

⎯ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.146/2020 privind 
aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu 

al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 
decembrie 2019-formă actualizată 4; 

⎯ referatul Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții a 
Consiliului Județean Buzău nr.14642/19.10.2020; 

⎯ 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, 
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În temeiul art.173 alin.(1) lit. „b”, alin.(3) lit. „a” și art.182 alin.(1) lit. „a” 

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

                                  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Poziţiile 37 și 45 ale art.1(II) din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr.22/2020 se modifică şi vor avea următoarele prevederi: 

 
      37. Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H,                          

      Km 11+520-11+680,Topliceni județul Buzău                        5.954.000 lei 

 
      45. Modernizare drumuri județene pentru acces         

Vulcanii Noroioși DJ 102F km 0+000-8+800 
și DJ 220A km 0+000-5+800, 

Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, județul Buzău                       290.000 lei 
 

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

2020 se vor modifică corespunzător art. I din prezenta hotărâre. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 
 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 

 
                         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  

 
 

NR. 191 
BUZĂU, 03 DECEMBRIE 2020 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi 

„împotrivă”, - abţineri. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
 NR. 16609/25.11.2020 
 

 
 

REFERAT  
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 5 
 
 

 

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

prevederi bugetare ale unor obiective de investiții. 

În urma actualizării prevederilor bugetare de la pozițile 39 și 45, acestea  

se stabilesc, astfel: 

 

      37. Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H,                          

      Km 11+520-11+680,Topliceni jud. Buzău                            5.954.000 lei 
 

      45. Modernizare drumuri județene pentru acces         
Vulcanii Noroioși DJ 102F km 0+000-8+800 

și DJ 220A km 0+000-5+800, 

Satuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, județul Buzău                       290.000 lei 
 

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

de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin (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-formă actualizată 5. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
    DIRECŢIA ECONOMICĂ 
     NR.16610/25.11.2020 

 

 

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 5 

 
 
 
 
 

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 finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea   

proiectului de hotărâre in forma prezentată. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ec. Liviu - Mihail Ciolan 

 


