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PROIECT                                             
 

 

                                          ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual 
al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2021  
      – formă actualizată 1 

 
 

        Consiliul Judeţean Buzău; 
        Având în vedere:  

 
 referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat la nr.7203/28.04.2022; 
 raportul comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei pentru Administrarea 

Patrimoniului şi Investiţii ale Consiliului judeţean Buzău înregistrat sub  

nr.7204/28.01.2022; 
 avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe  

proiectul de hotărâre; 
 referatele Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții  a 

Consiliului Județean Buzău nr.4994/17.03.2022, nr.6419/08.04.2022, 
nr.6505/11.04.2022, nr.6871/18.04.2022 şi nr.7192/27.04.2022; 

 prevederile Ordinului nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021; 

 prevederile art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
cu modificările  şi completările ulterioare; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.5/2022 privind 
aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu 

al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 
decembrie 2021, 

 

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.I. Prevederile art. 1(I) „Acoperirea golurilor temporare de casă ale 

secţiunii de funcţionare” din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 5/2022 
se diminuază cu suma de 765.000 lei  şi se majorează  prevederile Art. 1(II) 

„Acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare” cu aceiaşi 
sumă, stabilindu-se astfel: 

 
I. Acoperirea golurilor temporare de casă ale             3.236.551,36 lei 

secţiunii de funcţionare             
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       II.      Acoperirea golurilor temporare de casă ale  
secţiunii de dezvoltare                                                56.935.000,00 lei              

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

dezvoltare” din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 5/2022 se 
completează cu următoarea poziţie: 

................................................................................................... 

 
      88. Lucrări de coexistenţă şi deviere reţele electrice,  

DJ 203K, km 38+000-75+000 Mărăcineni-Podu Muncii,              300.000,00 lei 
județul Buzău 

 
Art.III. Poziţiile 6, 23,76 și 87 ale art.1(II) din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.5/2022 se modifică şi vor avea următoarele prevederi: 
 

          6.Consiliul județean  (Dotari)                                         350.000,00 lei 
   

 23.Construcție bază sportivă tip 2 (nevăzători) CJ             180.000,00 lei 
 

        76.Stimularea mobilităţii la nivel regional prin                   401.500,00 lei 
modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul 

Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău POR 2014-2020 

 
        87.Valorificarea potenţialului turistic natural şi                  685.000,00 lei 

 antropic pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Buzău 
 

Art.IV. Anexele nr.1 şi 2 ale bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 
2022 se vor modifică corespunzător art. I, II și III din prezenta hotărâre. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
 

 
                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 
 

                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  
 

 
Nr. 87 
BUZĂU, 04 MAI 2022 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

          PREŞEDINTE 
  NR.7203/28.04.2022 
 

 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul   
2022 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 

Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la  
31 decembrie 2021  

                              – formă actualizată 1 
 

 

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a necesității actualizării unor 

prevederi de investiții. 

În urma modificării propuse prin referatele nr.4994/17.03.2022, 

nr.6419/08.04.2022, nr.6505/11.04.2022, nr.6871/18.04.2022 şi nr.7192/ 

27.04.2022 se va introduce poziția nr.88, iar prevederile bugetare de la 

poziţiile 6, 23, 76 și 87 ale art.1(II) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.5/2022 se modifică şi vor avea următoarele prevederi: 

          6.Consiliul județean  (Dotari)                                         350.000,00 lei 

   
 23.Construcție bază sportivă tip 2 (nevăzători) CJ             180.000,00 lei 

                  
        87.Valorificarea potenţialului turistic natural şi                  685.000,00 lei 

 antropic pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Buzău 
 

        76.Stimularea mobilităţii la nivel regional prin                   401.500,00 lei 
modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul 

Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău POR 2014-2020 
 

        88. Lucrări de coexistenţă şi deviere reţele electrice,  

DJ 203K, km 38+000-75+000 Mărăcineni-Podu Muncii,              300.000,00 lei 
județul Buzău 

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.5/2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a 

excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2021-formă actualizată 1. 

 

 

         PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU  
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
   DIRECŢIA ECONOMICĂ 
     NR.7204/28.04.2022 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul   
2022 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 

Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la  
31 decembrie 2021  

                                 – formă actualizată 1 
 

 
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: 

- actualizarea bugetului 

- sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

 Ordinului nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 cu modificările şi 

completările ulterioare în ceea ce priveşte: 

- sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

 art.16 din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 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 în forma prezentată. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ec. Liviu - Mihail Ciolan 


