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PROIECT                                             
 

 

                                          ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual 
al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2020  
       

 
        Consiliul Judeţean Buzău; 

        Având în vedere:  
 

 referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat la nr.2963/17.02.2021; 

 raportul comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei pentru Administrarea 
Patrimoniului şi Investiţii ale Consiliului judeţean Buzău înregistrat sub  

nr.2964/17.02.2021; 
 avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe  

proiectul de hotărâre; 
 prevederile Ordinului nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

cu modificările  şi completările ulterioare; 
 prevederile Dispoziției Președintelui nr.3 din 08 ianuarie 2021 privind 

aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului 
secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2020; 

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, 

                                      

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2021 a exedentului anual al bugetului 
propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 

decembrie 2020, pe cele două secţiuni, în sumă de 55.406.556,60 lei, astfel:   
 

I. Acoperirea golurilor temporare de casă ale                 406.556,60 lei  
secţiunii de funcţionare                                                

        
 

       II.  Acoperirea golurilor temporare de casă ale  
             secţiunii de dezvoltare                                          55.000.000,00 lei              

   din care, pentru: 
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1. Imobil cu destinația sediu administrativ al                                 200.000 lei                            

   Consiliului județean Buzău cu umătoarele etape: 
I. Desființare corpuri C4, C6, C9 și reabilitare corp C2 

din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău,  
b-dul Nicolae Bălcescu, nr.48 

II. Reabilitare clădire C1 din incinta imobilului situat 
în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr.48 

 

2. Reabilitare clădire Consiliul judeţean Buzău                                 50.000 lei 
                    

3. Reabilitare clădire strada Transilvaniei nr. 403                               2.000 lei 
   (demolare)  

                                                                        
4. Amenajare teren și amfiteatru-lot 1-2978 mp,                           500.000 lei 

    Bdul Bălcescu nr.40 
 

5. Planificare strategică , simplificare administrativă și                    141.500 lei 
   optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul  

   județului Buzău POCA 
 

6. Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea                     34.500 lei 
   de proiecte finanțate din perioada de programare 

   2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes 

   județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 
   legătură, infrastructură și servicii publice de turism, 

   inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, 
   centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) POAT 

 
7. Reabilitare clădire Chiristigii nr. 3, Municipiul Buzău                    845.000 lei 

 
8. Construire împrejmuire imobil Pepiniera Vernești                        480.000 lei 

 
9. Licențe, hărți risc, alte cheltuieli în domeniul                              100.000 lei 

    investițiilor etc. 
 

10. Servicii de elaborare a Planului de Amenajare a                     185.000 lei 
     Teritoriului Județean 

 

11. Consiliul județean                                                                100.000 lei 
                                                                                                                                                                                               

12. Reabilitare clădire Bistriței nr. 45 sediu Centrul Militar            200.000 lei 
     Județean Buzău (demolare) 

 
13. Construcție modulară tip container cu funcțiunea de               135.000 lei 

     Centru Militar Județean Buzău- Municipiul Buzău, strada 
     Bistriței nr. 45 

 
14. Eficientizare energetică a construcției situate                              500 lei                 

      în Municipiul Buzău, Strada Horticolei nr.52 cu destinația  
     „Liceu Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe  

      Auditive" și „Centrul Rezidențial pentru Copilul cu  
      Deficiențe de Auz nr.10 Buzău" POR 2014-2020 
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15. Eficientizare energetică a construcției situate                               500 lei 

      în Municipiul Buzău, Strada Horticolei nr.54 cu destinația 
     „Liceu  Special pentru  Deficienți de Vedere" și  

     „Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Deficiențe 
      de Vedere nr.11 Buzău" POR 2014-2020 

 

16. Eficientizare energetică a Centrului Școlar pentru                1.324.500 lei 
     Educație Incluzivă Buzău POR 2014-2020 (titlul 58) 

                                              
17. Eficientizare energetică a Centrului Școlar pentru                         500 lei 

     Educație Incluzivă  Rm. Sărat POR 2014-2020 
  

18. Construire sală multifuncțională cu gradene și funcțiuni          750.000 lei 
     conexe pentru persoanele cu dizabilități –  

     municipiul Buzău, Str. Horticolei, nr.56 
 

19. Construcție bază sportivă tip 2 (nevăzători) CJ                        10.000 lei 
 

20. Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului                     500.000 lei 
     Județean de Urgență Buzău-etapa I 

     -Modernizare și extindere bloc operator  

 
21. Eficientizare energetică a clădirii Dermato- Venerice               712.000 lei 

     Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău  
     POR 2014-2020 

 
22. Extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe                   699.000 lei 

    a Spitalului Județean de Urgență Buzău POR 2014-2020 
    

23. Eficientizare clădire Spitalul Județean de Urgență Buzău                500 lei 
 

 
24. Demolare clădiri și amenajare teren, str. Plevnei nr.26,          381.000 lei 

     Buzău 
 

25. Construcție ușoară din panouri sandwich termoizolante          500.000 lei 

     strada Stadionului nr. 7 Buzău-Spitalul Județean de Urgență 
     Buzău 

 
26. Demolare clădiri și amenajare teren-Spitalul Județean de       125.000 lei 

     Urgență Buzău, strada Stadionului nr.7, Buzău 
 

27. Dotare Ambulatoriu de Specialitate Integrat al Spitalului        214.000 lei 
      Județean de Urgență Buzău 

 
28. Asigurarea de echipamente medicale și de protecție                   3.000 lei 

     medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru  
     Gestionarea crizei sanitare COVID-19- POIM 

 
29. Spitalul județean de Urgență Buzău                                   1.000.000 lei 
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30. Restaurarea, conservarea și modernizarea   imobilului         3.200.000 lei 

     situat în Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40,  
     în vederea înființării Centrului Muzeal IC BRĂTIANU  

     POR 2014-2020   
 

31. Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca                           370.000 lei 

     Județeană „V.Voiculescu" Buzău  POR 2014-2020 
 

32. Realizare parc balnear, stațiunea Sărata Monteoru,                      500 lei 
     Comuna Merei    

   
33. Lucrări pentru desființare construcție parazitară anexa             15.000 lei 

     C2 pentru realizarea proiectului Consolidare, restaurare și  
     dotare Biblioteca Județeană ”V. Voiculescu” Buzău  

     POR 2014-2020                  
 

34. Eficientizare energetică a Complexului de servicii comunitare        500 lei 
     nr.3 POR 2014-2020 aplicant CJ 
 

35. Eficientizare energetică a Centrului de recuperare                        500 lei 
     și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap Rm Sărat   

     POR 2014-2020 aplicant CJ 

 
36. Eficientizare energetică a Complexului de servicii  pentru              500 lei 

     copilul cu handicap sever nr.8 Buzău POR 2014-2020 aplicant CJ  
 

37. Eficientizarea energetică a Centrului rezidențial pentru                 500 lei 

     recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de  
     comportament nr. 5 Beceni POR 2014-2020 aplicant CJ 
  

38. Dezvoltarea infrastructurii sociale- Restructurare                   491.700 lei 
     Centrul rezidențial pentru copilul cu handicap 

     nr.9 Buzău (Casă nouă în drum spre casă)-POR 
     aplicant DGASPC 

 
39. POCU TEAM UP-aplicant DGASPC                                           74.800 lei 

 
40. POCU ANES VENUS-aplicant DGASPC                                       8.000 lei 

      
41. POCU CITO Rm Sărat-Viață nouă în comunitate-                      37.500 lei 

     aplicant DGASPC Bz    

 
42. POCU- Servicii sociale pentru un viitor mai bun                        64.500 lei 

     C.R.C.H. nr.9 Buzău                       
     

43. POCU- Anticameră pentru viață                                              21.500 lei 
 

44. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă          191.000 lei 
     și apă uzată în județul Buzău în perioada 2014-2020  

     cod smis 2014+133649  
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45. Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale           485.000 lei 
     în comunele Smeeni- satele aparținătoare Albești, Bălaia,  

     Călțuna, Moisica, Smeeni, Udați- Lucieni și Udați-Mânzu 
     și Gherăseni-satele apărținătoare-Gherăseni și Sudiți,  

     Județul Buzău,POIM 
 

46. Planul județean de menținere a calității aerului pentru                 500 lei 

     indicatorii pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen  
     (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO),  

     plumb (Pb), arsen (As), cadmin (CD), nichel (Ni), dioxid de 
     azot și oxizi de azot (NO/Nox) 

   
47. Servicii de elaborare a Planului Județean de gestionare       1.958.000 lei 

     a deșeurilor 
    

48. Program de dezvoltare regională ”Construire bloc                  250.000 lei 
     locuințe de serviciu-municipiul Buzău, bld Gării, nr.8” 

   
49. Modernizare DJ 220, km 87+400-93+700,                              35.000 lei 

     Valea Salciei-Sărulești 
 

50. Reabilitare drum județean DJ 203L,                                      250.000 lei 

     km 29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăiești,  
     județul Buzău 

     
51. Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii-                    378.000 lei 

    extravilan-comuna Vadu Pașii                        
 

52. Modernizare DJ204C, km 60+000-84+500                            450.000 lei 
    lim. Jud. Vrancea-Bisoca-Sărulești-Vintilă Vodă 

 
53. Consolidare DJ 103 P, tronson Km 25+350,                           572.000 lei 

     sat Valea Nehoiului, oraș Nehoiu                                              
 

54. Reabilitare DJ 102C, Buda Crăciunești,                               9.641.400 lei 
    km 33+832-45+209, lim. județ Prahova-Buda  

    Crăciunești -Scărișoara-Bărăști (DN 10)                                 

 
55. Modernizare DJ 220,  km 70+000-78+500,                        4.050.000 lei 

    Buda-Valea Salciei, jud.Buzău    
 

56. Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea     1.177.000 lei 
     infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul  

    Vintilă Vodă-Plaiul Nucului, județul Buzău POR 2014-2020                                                                    
        

57. Reparație capitală  pod peste pârâul Slănic pe DJ 203K,           12.500 lei 
     km 80+000, loc. Vintilă Vodă, jud. Buzău                                 

 
58. Modernizare DJ 216 km 0+000-4+700, DN 22                          6.100 lei 

     Lunca-Măcrina-Nicolești                                                           
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59. Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii                27.000 lei   
     Noroioși DJ 102F km 0+000-8+800 și DJ 220A km  

     0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși,  
     județul Buzău                          

  
60. Modernizare DJ 102 F, km 8+800-33+200,                           185.000 lei 

    Berca -Chiliile-Mânzălești   

                                                       
61. Refacere prag de fund pod Vadu Pașii                                   541.000 lei 

 
62. Proiectare și execuție de lucrări pentru refacere a                1.446.000 lei 

     protecției pilelor podurilor de la Vadu Pașii la obiectivul  
    „Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii-extravilan 

     -com Vadu Pașii" 
 

63. Consolidare terasamente și refacere DJ 220,                           70.500 lei 
     km 88+950-92+853, com. Sărulești, jud.Buzău 

 
64. Modernizare DJ 215A, km0+000-7+000, Izvoru                      15.000 lei 

      Dulce-Blăjani, județul Buzău 
 

65. Modernizare DJ 204M, km 0+000-10+000, Mânzălești-            29.500 lei 

     Jgheab-Bisoca, județul Buzău 
 

66. Modernizare DJ 203A, km 0+000-10+000, Podu Muncii-           18.000 lei 
     Câmpulungeanca-Mărgăritești, județul Buzău 

 
67. Modernizare DJ 220, km 58+000-70+000 Murgești-                 10.500 lei 

     Pardoși-Buda 
 

68. Modernizare DJ 203K, km 38+000-75+000, Mărăcineni-      5.914.500 lei 
     Podu Muncii (POR) 

 
69. Stimularea mobilității la nivel regional prin                         2.070.500 lei 

      modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe  
      tronsonul limită județ Brăila-Robeasca-Vadu  

      Pașii(E85) POR 2014-2020                                                   

 
70. Refacere pod pe DJ 103P la km 4+350                               3.998.500 lei 

 
71. Refacere pod pe DJ 103P la km 5+000                               2.960.000 lei  

 
72. Refacere pod pe DJ 103P la km 5+500                               2.321.500 lei 

 
73. Refacere pod pe DJ 102F la km 24+500                             2.457.000 lei 

 
Art.2. Se validează Dispoziția Președintelui nr.3 din 08 ianuarie 2021 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 
deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2020. 
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Art.3. Direcţia economică şi Direcţia pentru administrarea patrimoniului 
şi investiţii  ale Consiliului judeţean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri Instituție Prefectului Județului Buzău, instituțiilor publice 
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. 26 
BUZĂU, 17 FEBRUARIE 2021 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
         PREŞEDINTE 
 NR.2963/17.02.2021 
 
 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 
2021 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 

Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la  
31 decembrie 2020  

       
 

 

 Conform art. 58 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului 

local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar 2020 pe cele două secţiuni, se 

poate utiliza ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a 

bugetului propriu al judeţului în anul 2021 şi pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile 

secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent. 

Excedentul anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat  la 

încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2020 este în suma de 

55.406.556,60 lei. Din această sumă, 406.556,60 lei sunt repartizaţi pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casa a secțiunii de funcţionare și 

55.000.000,00 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a secțiunii 

de dezvoltare a bugetului local. 

În baza analizei compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al  

Consiliului judeţean şi cu respectarea prevederilor legale s-a iniţiat proiectul de 

hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al bugetului 

propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la  

31 decembrie 2020.  

       

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
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    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
         DIRECŢIA ECONOMICĂ 
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA  
  PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII 
         Nr.2964/17.02.2021 
 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 
2021 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 

Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar  
la 31 decembrie 2020 

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat, se constată următoarele: 

- respectă prevederile art. 58 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare conform 

cărora excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar se utilizează ca sursă de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare şi pentru acoperirea temporară a golurilor de casa 

provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de 

funcţionare şi dezvoltare în anul curent. 

- respectă prevederile Ordinului nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 cu 

modificările şi completările ulterioare.     

În temeiul prevederilor legale enunţate, se propune utilizarea în anul 2021 a 

excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2020, pe cele două secţiuni, în sumă de 

55.406.556,60 lei cu destinaţiile prevăzute prin proiectul de hotărâre. 

 Având în vedere cele prezentate, susţinem aprobarea proiectului de 

hotărâre iniţiat în forma prezentată. 

   

   DIRECŢIA ECONOMICĂ,                               DIRECŢIA PENTRU   

                                                                          ADMINISTRAREA                                                          

                                                          PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII, 

    DIRECTOR EXECUTIV          DIRECTOR EXECUTIV 

   LIVIU MIHAIL CIOLAN                                  PETRE IULIAN 

 


