PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE

privind preluarea ca venit la bugetul judeţului Buzău a
excedentului înregistrat de Muzeul județean Buzău

Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
 referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului
de hotărâre, înregistrat la nr. 2965/17.02.2021;
 raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău înregistrat la
nr.2966/17.02.2021;
 avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
 prevederile
Ordinului
nr.720/2014
pentru
aprobarea
Normelor
metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri
proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor
externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului
de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de
instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a
acestora;
 prevederile Ordinului nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020;
 adresa Muzeul Județean Buzău nr.164/27.01.2021 înregistrată la
Consiliul judeţean Buzău sub nr.1641/28.01.2021;
 prevederile Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale,cu
modificarile 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 preluarea ca venit la bugetul judeţului Buzău a
excedentului înregistrat la 31 decembrie 2020 de Muzeul Județean Buzău în
sumă de 7.290,21 lei.
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Art.2. Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău şi Muzeul
Județean Buzău ca ordonator terțiar de credite vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. 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. 27
BUZĂU, 17 FEBRUARIE 2021
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 2965/17.02.2021
REFERAT
la proiectul de hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul
judeţului Buzău a excedentului înregistrat de Muzeul
județean Buzău
Conform prevederilor Ordinului nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor
publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor
creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de
privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de
organizare şi finanţare a acestora, soldul conturilor de disponibilități se
repartizează la excedent Sursa F.
Urmare a prevederilor Ordinului nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020,
sumele din excedentul înregistrat la Sursa F, se preia ca venit la bugetul local
în contul 21.A.36.05.00 “Venituri ale bugetelor locale-Vărsăminte din veniturile
și/sau disponibilităților instituțiilor publice”, prin hotărâre a consiliului judeţean.
În aceste condiţii, cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile şi completările ulterioare, suma de
7.920,21 lei înregistrată ca excedent în soldul contului 82.F.98.00.00 de
Muzeul Județean Buzău se preia ca venit la bugetul local al Consiliului judeţean
Buzău.
Faţă de cele prezentate mai sus vă supun spre dezbatere şi adoptare
proiectul de hotărâre anexat.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NR.2966/17.02.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul
judeţului Buzău a excedentului înregistrat de Muzeul
județean Buzău
Analizând proiectul de hotărare iniţiat se constată că respectă
următoarele:
 prevederile

Ordinului

nr.720/2014

pentru

aprobarea

Normelor

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri
proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor
externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului
de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de
instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a
acestora;
 prevederile Ordinului nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020;
 prevederile

Legii

nr.273/2006

privind

finanţele

publice

locale,

cu

modificarile şi completările ulterioare;
Având in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea proiectului de
hotărare în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Liviu Mihail Ciolan
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