
 
 
 
 

PROIECT 
 

 
ROMÂNIA  

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe  anul 2021 al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

 
 
     Consiliul Judeţean Buzău; 
      Având în vedere: 

— referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 14279/14.09.2021; 

— raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău înregistrat la 
nr. 14280/14.09.2021; 

— avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

— adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului 
Buzău nr. 34496/06.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Buzău 
sub nr. 13947/07.09.2021; 

— adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului 
Buzău nr. 35261/10.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Buzău 
sub nr. 14239/14.09.2021; 

— adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău  
nr. 80931/10.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub  
nr. 14165/10.09.2021; 

— prevederile Dispoziției Președintelui nr. 224 din 07.09.2021 privind 
modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlul și capitol 
ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Judetului Buzău aprobat 
pe anul 2021; 

— prevederile Dispoziției Președintelui nr. 232 din 14.09.2021 privind 
modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlul și capitol 
ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Judetului Buzău aprobat 
pe anul 2021; 

— prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 29/2021 pentru 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe 
nerambursabile (sursa D) pe anul 2021 al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

— prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 66/2021 pentru 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției 
Generale de Asistență și Protecția Copilului Buzău; 

 



 
 
 

— prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 115/2021 pentru 
rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției 
Generale de Asistență și Protecția Copilului Buzău; 

— prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 157/2021 pentru 
rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 
Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Buzău; 

— prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. ____ pentru 
aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe 
anul 2021; 

— prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2021 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 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) 

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

                          
 

HOTĂRĂŞTE: 
  
      Art.1.Se aprobă rectificarea a III-a a bugetul de venituri şi 

cheltuieli finanţat integral de la buget local pe anul 2021 al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    
Art.2.(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 2021, se împuterniceşte Preşedintele 
Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău, aprobat conform art.1, la propunerea conducerii Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău. 

        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 
 
         Art.3.Se validează dispozițiile Președintelui Consiliului Judeţean Buzău  
nr. 224 din 07.09.2021 și nr.232 din 14.09.2021. 
 

Art.4. Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 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 - Județul 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.175 
BUZĂU, 16.09.2021 
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU ANEXA nr.1

   INDICATORI PROGRAM INFLUENTE PROGRAM
ACTUALIZAT (+/-) RECTIFICAT

TOTAL VENITURI 87.971.400 1.241.000 89.212.400
TOTAL CHELTUIELI 87.971.400 1.241.000 89.212.400
din care:
     SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

72.618.400 1.241.000 73.859.400

27.379.000 27.379.000

31.621.000 31.621.000

9.049.000 9.049.000

671.000 1.241.000 1.912.000

1.995.000 1.995.000

1.903.400 1.903.400
CHELTUIELI 72.618.400 1.241.000 73.859.400
din care:
CHELTUIELI  DE FUNCTIONARE 72.618.400 1.241.000 73.859.400
din care:
 a1)cheltuieli de personal DGASPC 680206 38.400.000 38.400.000
a2) cheltuieli de personal centre handicap 68020502 10.200.000 10.200.000
a3) cheltuieli de personal camine batrani 680204 8.120.000 1.241.000 9.361.000

1.823.400 1.823.400
b1) bunuri si servicii DGASPC 680206 6.900.000 6.900.000
b2) bunuri si servicii centre handicap 68020502 2.400.000 2.400.000
b3) bunuri si servicii camine batrani 680204 2.300.000 2.300.000

80.000 80.000
c) ajutoare sociale in numerar 1.995.000 1.995.000

400.000 400.000
     SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI 15.353.000 15.353.000

1.038.000 1.038.000
3.677.900 3.677.900
8.714.400 8.714.400

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea 
unor programe de interes national, destinate sectiunii de 
dezvoltare a bugetului local (42.51.02)

                 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
    DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI A 

  JUDETULUI BUZAU PE ANUL 2021

Sume primite -FEDR (48.01)
Sume primite-FSE (48.02)

3.Subventii de la bugetul de stat pentru finanţarea 
drepturilor persoanelor cu handicap

1.alocatii de la bugetul propriu al judetului Buzau 

b4) bunuri si servicii pt. cabinetele medicale din 
unităţile de învăţământ special şi  CAMS Pogoanele  

d) alte cheltuieli (sume aferente pers cu handicap 
neincadrate)

Alocatii de la bugetul propriu al judetului Buzau

LEI

 a4)cheltuieli de personal pt.personalul medical al 
cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ 
special şi personal medical CAMS Pogoanele  
660208

 VENITURI - TOTAL(1+2.0+2.1+2.2+3+4)                             
din care:

2.1 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pt 
chelt descentralizate destinate finantarii centrelor 
publice pentru persoane adulte cu handicap
2.2 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  
pt chelt descentralizate destinate finantarii caminelor 
pentru persoane varstnice

4.Subventii primite de la bugetul de stat pentru 
finanţarea cheltuielilor cu personalul medical al 
cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ 
special şi personal medical CAMS Pogoanele  

2.0 Sume defalcate din TVA pt chelt descentralizate 
pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului
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   INDICATORI PROGRAM INFLUENTE PROGRAM
ACTUALIZAT (+/-) RECTIFICAT

1.922.700 1.922.700
CHELTUIELI 15.353.000 15.353.000

15.013.000 15.013.000

4.732.100 4.732.100

3.739.300 3.739.300

400.000 400.000

1.872.100 1.872.100

3.202.000 3.202.000

1.067.500 1.067.500
Cheltuieli de capital 340.000 0 340.000
CENTRALA TERMICA -STILPU/BOILER ALECU BAGDAT 60.000 60.000

280.000 280.000

Director Economic Executiv

POCU-Servicii sociale pentru un viitor mai bun -C.R.C.H. 
Nr.9 Buzau (58.02)

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 
postaderare-aferente perioadei de programare 2014-2020 
(42.69)

PIN CITORM SARAT-PROIECTARE

PROIECTE 

POCU-Anticamera pentru viata (58.02)

Proiect-Casa noua in drum spre casa-POR 2014-2020 
(58.01)
TEAM-UP-Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor 
POCU 2014-2020 (58.02)

VENUS-impreuna pentru o viata in siguranta -POCU 2014-
2020 (58.02)

  Ec. Liviu Ciolan

POCU CITO RM SARAT-VIATA NOUA IN COMUNITATE 
(58.02)

   Contrasemneaza



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
   Nr.14279/14.09.2021 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru rectificarea a III-a a 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2021 al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

 
 

Proiectul de hotărâre pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri 
și cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău a fost inițiat în baza adresei nr. 80931/10.09.2021 a Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Buzău, înregistrată la Consiliul Județean Buzău 
sub nr. 14165/10.09.2021, prin care ne-a comunicat influențele privind 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza 
prevederilor art.19 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2021 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021. 

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2021 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, prin anexa nr. 3 la 
ordonanță, Județului Buzău i s-a alocat suma de 899.000 lei din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor pe anul 2021, din care: 

- suma de 1.241.000 lei va majora prevederile Subcapitolului  
68.02.04 „Asistență acordată persoanelor în vârstă” de la Titlul 10 
„Cheltuieli de personal” din cadrul 68.02 „Asigurări și asistență 
socială”; 

- suma de 342.000 lei va diminua prevederile Subcapitolului  
65.03.02 „Învățământ primar” de la Titlul 57 „Asistență socială” 
(Programul pentru școli al României), din cadrul 65.02 
„Învățământ”. 

Suma de 1.241.000 lei repartizată la Subcapitolul  68.02.04 „Asistență 
acordată persoanelor în vârstă” se va opera la Titlul 10 „Cheltuieli de 
personal”, în conformitate cu adresa nr. 35261/10.09.2021 întocmită de 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău, astfel: 

- suma de 1.000.000 lei se va repartiza la alineatul 10.01.01; 
- suma de 141.000 lei se va repartiza la alineatul 10.01.06; 
- suma de 100.000 lei se va repartiza la alineatul 10.01.30. 

Prin adresa nr. 34496/06.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean 
Buzău sub nr. 13947/07.09.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecție a Copilului Buzău, solicită actualizarea prevederilor secţiunii de 
dezvoltare ale Capitolului 68.02 „Asigurări și asistență socială”, Subcapitol 
68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii” la Titlul 71 „Cheltuieli de 
capital” repartizând suma de 280.000 lei la alineatul 71.01.30 prin 
diminuarea prevederilor de la alineatul 71.01.01 cu aceiași sumă. 

 
 



 
 
 
Această actualizare a prevederilor secțiunii de dezvoltare a bugetului 

de venituri și cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău este necesară pentru plata serviciilor de proiectare și 
asistență tehnică în cadrul proiectului  „Un pas spre comunitate” Centrul de 
Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat, finanțat prin Programul de 
Interes Național 2018. 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, pe 
parcursul exercițiului bugetar bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor 
publice finanțate integral sau parțial de la bugetul propriu al județului Buzău 
se rectifică de către Consiliul județean, ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, cărora li se vor aplica 
aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor 
din calendarul bugetar. 
     În proiectul de hotărâre pentru rectificarea a III-a a bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău pe anul 2021 au fost validate dispozițiile Președintelui 
Consiliului Județean Buzău nr. 224 din 07.09.2021 și nr. 232 din 
14.09.2021. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre dezbatere 
și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău pe anul 2021. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

PETRE EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
   DIRECŢIA ECONOMICĂ 
    Nr.14280/14.09.2021 
 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru rectificarea a III-a a 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2021 al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

 
 
 

 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: 

- rectificarea și actualizarea bugetului; 

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

cheltuieli pe secţiunea de funcţionare şi de dezvoltare;           

- 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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