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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 3 

 
 

 
        Consiliul Judeţean Buzău; 

        Având în vedere:  

⎯ referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat la nr.15131/20.09.2022; 

⎯ raportul comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei pentru Administrarea 
Patrimoniului şi Investiţii ale Consiliului Judeţean Buzău înregistrat sub  

nr.15132/20.09.2022; 
⎯ avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe  

proiectul de hotărâre; 
⎯ referatele nr.14466/ 08.09.2022, nr.15079/ 20.09.2022 şi nr.15080/ 

20.09.2022 ale Direcţiei pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii a 
Consiliului Judeţean Buzău; 

⎯ adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr.22965/19.09.2022 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.15082/20.09.2022; 

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

⎯ adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr.22965/19.09.2022 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.15082/20.09.2022; 
⎯ 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; 
⎯ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.87/2022 privind 

aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2021-formă actualizată 1; 
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⎯ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.127/2022 privind 

aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2021-formă actualizată 2, 
 

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 1.190.000 lei  şi se majorează  prevederile Art. 1(II) 
„Acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare” cu aceeaşi 

sumă, stabilindu-se astfel: 
 

I. Acoperirea golurilor temporare de casă ale             1.546.551,36 lei 
secţiunii de funcţionare             

                                    
       II.      Acoperirea golurilor temporare de casă ale  

secţiunii de dezvoltare                                                58.625.000,00 lei              

 
Art.II. Poziţiile 15,20,35,48 şi 50 ale art.1(II) din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.5/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se 
actualizează şi vor avea următoarele prevederi: 

 
15. Reabilitare clădire Bistriței nr. 45 sediu Centrul Militar             60.000 lei 

     Județean Buzău  
   

20. Eficientizare energetică a Centrului Școlar pentru                1.265.000 lei 
     Educație Incluzivă Buzău POR 2014-2020 (titlul 58) 

 
48. PIN CITO RM SARAT -PROIECTARE                                         67.400 lei 

 
34. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău                                   2.000.000 lei 

 

50. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie                  845.600 lei 
      a Copilului Buzau 

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

dezvoltare” din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.5/2022, cu modificările 
şi completările ulterioare, se completează cu următoarele poziţii : 

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

 
89. Instalare panouri fotovoltaice pentru reducerea                     

     energiei din surse regenerabile necesară clădirilor  
     U.A.T. Judeţul Buzău                                                               250.000 lei     
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90. Realizare parc fotovoltaic al UAT Judeţul Buzău                        100.000 lei 

 
91. Reducerea riscului de infecţii nosocomiale la nivelul                  310.000 lei 

      Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău  
            

92. Dotarea specifică a Maternităţii Judeţene Buzău pentru               30.000 lei 

      îmbunătăţirea accesului la tratament al nou-născuţilor 
      cu afecţiuni critice 

  
Art.IV. Anexele nr.1 şi 2 ale bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 

2022 se vor modifică corespunzător art. I din prezenta hotărâre. 
 

Art. V. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău precum şi publicarea pe site-ul 

Consiliului Judeţean Buzău.rPPP 

 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 
 
 
 
 
 

                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 

 
                      MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  

 
 
 

 
 
 
 

Nr. 197 
BUZĂU, 21 SEPTEMBRIE 2022 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
   NR.15131/20.09.2022 
 
 

 

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

Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la  
31 decembrie 2021 – formă actualizată 3 

 
 

 
Proiectul de hotărâre a fost iniţiat în baza referatului nr.14466/ 

08.09.2022 nr.15079/ 20.09.2022 şi nr.15080/ 20.09.2022  ale Direcţiei 
pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii a Consiliului Judeţean Buzău şi 

a adresei Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr.22965/19.09.2022 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.15082/20.09.2022, în baza 

cărora solicită actualizarea prevederilor unor obiective de investiţie. 

Astfel, prevederile bugetare de la poziţiile 15,20,35,48 şi 50 ale art.1(II) 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.5/2022, cu modificările şi 

completările ulterioare, se majorează şi vor avea următoarele prevederi 
bugetare: 

 
16. Reabilitare clădire Bistriței nr. 45 sediu Centrul Militar             60.000 lei 

     Județean Buzău  
   

21. Eficientizare energetică a Centrului Școlar pentru                1.265.000 lei 
     Educație Incluzivă Buzău POR 2014-2020 (titlul 58) 

 
49. PIN CITO RM SARAT -PROIECTARE                                         67.400 lei 

 
34. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău                                   2.000.000 lei 

 

51. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie                  845.600 lei 
      a Copilului Buzau 

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

dezvoltare” din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.5/2022, cu modificările 
şi completările ulterioare, se completează cu următoarele poziţii : 

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

 
89. Instalare panouri fotovoltaice pentru reducerea                     

     energiei din surse regenerabile necesară clădirilor  
     U.A.T. Judeţul Buzău                                                               250.000 lei             

 
90. Realizare parc fotovoltaic al UAT Judeţul Buzău                        100.000 lei 
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91. Reducerea riscului de infecţii nosocomiale la nivelul                  310.000 lei 

      Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău          
 

92. Dotarea specifică a Maternităţii Judeţene Buzău pentru               30.000 lei 
      îmbunătăţirea accesului la tratament al nou-născuţilor 

      cu afecţiuni critice 

 
Faţă de cele prezentate, vă supun spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre pentru modificarea art. 1 (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 3. 

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU  
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
   DIRECŢIA ECONOMICĂ 
   NR.16132/20.09.2022 

 

 

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

Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la  
31 decembrie 2021  – formă actualizată 3 

 
 

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 

 


