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                                          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  
– formă actualizată 1 

       

        Consiliul Judeţean Buzău; 
        Având în vedere:  

 

⎯ referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat la nr.6661/20.04.2021; 
⎯ raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău, înregistrat la 

nr.6662/20.04.2021; 

⎯ 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; 
⎯ referatul nr.6657/19.04.2021 de includere a sumei aferente pentru 

realizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul 
Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19” finanțat în cadrul POIM 2014-2020, în bugetul aferent Listei 
obiectivelor de investiții ale județului Buzău pentru anul 2021; 

⎯ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.27/2021 privind 
aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu 

al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la  
31 decembrie 2020; 

⎯ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.55/2021 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2021; 

⎯ prevederile Ordinului nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

⎯ prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021; 
⎯ 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 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. 27/2021 
se diminuază cu suma de 357.000 lei  şi se majorează  prevederile Art. 1(II) 

„Acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare” cu aceeași 

sumă, stabilindu-se astfel: 
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I. Acoperirea golurilor temporare de casă ale                  49.556,60 lei 

secţiunii de funcţionare  

                                               
       II.      Acoperirea golurilor temporare de casă ale  

secţiunii de dezvoltare                                                55.357.000,00 lei              

 

Art.II. Art. 1(II) „Acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 

dezvoltare” din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 27/2021 se 

completează cu următoarea poziţie: 
................................................................................................... 

 

      74. Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului  
Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de  

COVID-19                                                                                  357.000 lei 

 

Art.III. Anexele nr.1 şi 2 ale bugetului propriu al judeţului Buzău pe 
anul 2021 se vor modifică corespunzător art. I și II din prezenta hotărâre. 

 

Art.IV. Secretarul  General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, instituțiilor interesate, precum şi 
publicarea  pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 

 
 

 
                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 

 
                      MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  

 
 

Nr. 69 
BUZĂU, 29 APRILIE 2021 

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

- abţineri. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 

    NR.6661/20.04.2021 
 

 
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  

– formă actualizată 1 
 

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a necesității introducerii 

unui obiectiv nou de investiție în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 a 

Județului Buzău. 

Prin referatul nr.6657/19.04.2021, Direcția de Dezvoltare Regională a 

Consiliului Județean Buzău, solicită introducerea investiției cu denumirea 

„Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de 

Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, investiție 

promovată pentru finanțare în cadrul POIM 2014-2020, Axa prioritară 9 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de CODID-19, 

Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19, Cod apel POIM/935/9/1/ Creșterea siguranței pacienților în structuri 

spitalicești publice care utilizează fluide medicale.  

Astfel, prevederile art. 1(I) „Acoperirea golurilor temporare de casă ale 

secţiunii de funcţionare” din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 27/2021 

se diminuază cu suma de 357.000 lei  şi se majorează  prevederile Art. 1(II) 

„Acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare” cu aceeaşi 

sumă, stabilindu-se astfel: 

 
II. Acoperirea golurilor temporare de casă ale                  49.556,60 lei 

secţiunii de funcţionare  

                                               
       II.      Acoperirea golurilor temporare de casă ale  

secţiunii de dezvoltare                                                55.357.000,00 lei              

 
În urma modificării propuse, prevederile bugetare de la “Acoperirea 

golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare”, se completează cu 

investiția: 

 

      74. Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului  

Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de  

COVID-19                                                                                  357.000 lei 
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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. 27/2021 privind aprobarea utilizării 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  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
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NR.6662/20.04.2021 
 

 

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  
– formă actualizată 1 

 
 

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: 

- actualizarea bugetului 

- sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

⎯ Ordinului nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 cu modificările şi 

completările ulterioare în ceea ce priveşte: 

- sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

⎯ art.16 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, unde 

ordonatorul principal de credite se autorizează să introducă pe 

parcursul anului în anexele de la buget proiecte noi și în buget creditele 

de angajament necesare implementării proiectelor. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea   

proiectului de hotărâre in forma prezentată. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ec. Liviu - Mihail Ciolan 

 


