
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

 
HOTĂRÂRE 

pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău 
 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.15791/13.10.2021; 

- raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău înregistrat 
la nr.15792/13.10.2021; 

- 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.65/2021 pentru 
adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 
Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.113/2021 pentru 
rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 
Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 188/2021 
pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului propriu al judeţului 
Buzău pe anul 2021; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1093/2021 privind repartizarea 
sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin.)10 lit.e) din 
Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, pentru finanţarea 
instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor 
administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
din județe, respectiv teatre, opere şi filarmonici; 

- adresa nr.1136/07.10.2021 a Teatrului „George Ciprian” Buzău 
înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.15596/11.10.2021; 

- 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 II-a a bugetul de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2021 al  Teatrului „George Ciprian” Buzău prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.(1).  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al  Teatrului 

„George Ciprian” Buzău este alcătuit din secțiunea de funcţionare și 
secțiunea de dezvoltare.  



 
 
         (2). Bugetul secțiunii de funcţionare cuprinde veniturile 

necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor 
stabilite prin lege  şi cheltuielile curente respective. 

            (3). Bugetul secțiunii de dezvoltare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor de capital. 

 
Art.3.(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 Teatrului „George Ciprian” Buzău, aprobat conform art.1, la 
propunerea conducerii Teatrului „George Ciprian” Buzău. 

         (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului „George Ciprian” Buzău 
reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

 
Art.4. Direcţia economică  a Consiliului Judeţean Buzău şi Teatrul 

„George Ciprian” 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 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 

 
           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  

                                    
Nr. 190 
BUZĂU, 19 OCTOMBRIE 2021 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 

 
 
 

 
 
 



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU  ANEXA 

          PE ANUL 2021

     INDICATORI PROGRAM INFLUENȚE PROGRAM
INITIAL (+/-) RECTIFICAT

TOTAL VENITURI (A.1 + B.1) 3.066.000 0 3.066.000
TOTAL CHELTUIELI (A.2+B.2) 3.066.000 0 3.066.000
din care:
A. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
A.1. VENITURI (a+b+c+d+e) 2.790.000 2.790.000
din care:
a) venituri proprii 223.600 223.600

2.750.000 -2.746.000 4.000

2.746.000 2.746.000
d) donatii si sponsorizari 0 0

-183.600 -183.600
A.2. CHELTUIELI - ( a+b) 2.790.000 2.790.000
din care:
a) cheltuieli de personal 1.840.000 -100.000 1.740.000

b) bunuri si servicii 950.000 100.000 1.050.000

B.  SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
B.1. VENITURI (a+b+c) 276.000 0 276.000
din care:
a)Varsaminte din sectiunea de functionare 183.600 183.600

92.400 92.400

B.2. CHELTUIELI (a+b+c) 276.000 0 276.000
din care:

92.400 92.400

150.600 150.600

c) Cheltuieli de capital 33.000 33.000

b) subventii pentru inst publice (43.09.00)
c) Sume repartizate pentru finantarea institutiilor 
de spectacole si concerte

la HCJ Buzău nr. 190/2021

b) transfer de capital

b) Cheltuieli neeligibile (58.15.03) alte programe 
comunitare finantate in perioada 2014-2020 
contributie CJ 

e)Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

c) Alte programe comunitare finantate in 
perioada 2014-2020 (APC) -Sume primite in 
contul platilor efectuate in anul curent (48.15.01)

a) Finantare externa nerambursabila (58.15.02) 
alte programe comunitare finantate in perioada 
2014-2020                  FD EXT NERAM 

   BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
   TEATRULUI ,, GEORGE CIPRIAN ,,  BUZAU (SURSA G)

LEI



 
 

 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
    NR.15791/13.10.2021 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru pentru rectificarea a II-a a 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului 

„George Ciprian” Buzău 
 
 

 
Proiectul de hotărâre pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău a fost inițiat în 
baza: 
- Hotărârii Guvernului nr.1093/2021 privind repartizarea sumelor 

corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin. (10) lit. „e” din Legea 
bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, pentru finanţarea instituţiilor 
publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, 
opere şi filarmonici, conform căreia Judeţului Buzău i s-a repartizat suma 
de 2.746.000 lei, sumă care majorează prevederile Capitolului 67.02 
„Cultură, recreere şi religie”, Subcapitol 67.02.03.04 „Instituţii publice de 
spectacole şi concerte”, în vederea diminuării alocațiilor bugetare ale  
bugetului local (înlocuire sursă de finanțare) şi majorarea fondului de 
rezervă bugetară de la nivelul județului cu aceeaşi sumă. 

- Adresei nr.1136/07.10.2021, întocmită de Teatrul „George Ciprian” Buzău 
și înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.15596/11.10.2021, prin 
care solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la 
secțiunea de funcţionare, unde prevederile Titlului 10 „Cheltuieli de 
personal” se diminuează cu suma de 100.000 lei, din care 90.000 lei de la 
alineatul 10.01.01 şi 10.000 lei de la alineatul 10.01.13 în vederea 
majorării prevederilor Titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu aceiaşi suma la 
alineatul 20.01.09. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre dezbatere 
si aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării a II-a a 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” 
Buzău. 
 

PREŞEDINTE 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 



 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
    DIRECŢIA ECONOMICĂ 
     Nr.15792/13.10.2021 

 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru pentru rectificarea a II-a a 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului 

„George Ciprian” Buzău 
 
 
 
 

 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 și rectificarea 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 in forma prezentată. 

  

  

         
 
 
 

                                     DIRECTOR EXECUTIV 
 

     Ec. Liviu Mihail Ciolan 
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