
PROIECT 
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2023 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Buzău 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.1077/17.01.2023; 

- raportul Direcţiei Economice  înregistrat la nr.1078/17.01.2023; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat 

pe proiectul de hotărâre; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. ____ pentru 

aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2023; 
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022; 
- 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 și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al  Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău este alcătuit numai din 
secţiunea de functionare.  

         
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 2023, se împuterniceşte 
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în bugetul 
de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Buzău, aprobat conform art.1, la propunerea conducerii Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Buzău. 

 
 



 
        (2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Buzău reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. 

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

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 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  
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BUZĂU, 19 IANUARIE 2023 

 
 
 

 



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU ANEXA

                                                 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
            DIRECTIEI PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR
   

LEI
     INDICATORI PROGRAM                        

2023 2024 2025 2026
        TOTAL 
TOTAL VENITURI (A.1 + B.1) 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000
TOTAL CHELTUIELI (A.2 + B.2) 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000
din care:
A. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000
A.1. VENITURI (a+b) 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000
din care:
a) alocatii de la bugetul propriu al judetul  2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000
b) sume defalcate din TVA 0 0 0 0
A.2. CHELTUIELI - ( a+b) 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000
din care:
a) cheltuieli de personal 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

b) bunuri si servicii 250.000 250.000 250.000 250.000

B.  SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
B.1. VENITURI 0 0
din care:
alocatii de la bugetul propriu al judetului
B.2. CHELTUIELI 0 0
din care:
cheltuieli de capital

ESTIMARI

   PE ANUL 2023
SI ESTIMARI 2024-2026

Ec Liviu Ciolan

Contrasemneaza
Director economic executiv



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

                                                 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL

   

LEI
     INDICATORI PROGRAM                        

2023 I II III IV
        TOTAL 
TOTAL VENITURI (A.1 + B.1) 2.750.000 768.000 840.000 776.000 366.000
TOTAL CHELTUIELI (A.2 + B.2) 2.750.000 768.000 840.000 776.000 366.000
din care:
A. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 2.750.000 768.000 840.000 776.000 366.000
A.1. VENITURI (a+b) 2.750.000 768.000 840.000 776.000 366.000
din care:
a) alocatii de la bugetul propriu al jud  2.750.000 768.000 840.000 776.000 366.000
b) sume defalcate din TVA 0 0 0 0 0
A.2. CHELTUIELI - ( a+b) 2.750.000 768.000 840.000 776.000 366.000
din care:
a) cheltuieli de personal 2.500.000 703.000 768.000 695.000 334.000

b) bunuri si servicii 250.000 65.000 72.000 81.000 32.000

B.  SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
B.1. VENITURI 0
din care:
alocatii de la bugetul propriu al judetului
B.2. CHELTUIELI 0
din care:
cheltuieli de capital

            DIRECTIEI PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR
   PE ANUL 2023

TRIMESTRE



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
          PREŞEDINTE 
 NR.1077/17.01.2023 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al  
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău 

 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Buzău este organizată 

ca serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor, în subordinea 

Consiliului judeţean Buzău, scopul direcţiei fiind acela de a exercita 

competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a actelor 

normative care reglementează activitatea de evidenţă informatizată a 

persoanei, precum şi de eliberare a documentelor de stare civilă. 

Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate de 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Buzău în anul 2023, deşi 

este o activitate descentralizată la nivelul judeţului se finanţează numai 

din veniturile proprii ale judeţului.  Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 

2023 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău cuprinde 

numai secţiunea de funcţionare. 

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) litera  „b”  din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice 

finanțate integral sau parțial de la bugetul propriu al județului Buzău se 

aprobă de către Consiliul Județean. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre 

dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor  Buzău 

pe anul 2023. 

PREŞEDINTE, 
 

              PETRE-EMANOIL NEAGU  
 
 
 
 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
   DIRECŢIA ECONOMICĂ 
    Nr.1078/17.01.2023 
 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al  
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău 

 
 
 
        Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată  următoarele: 

 respectă prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului  de  stat pe anul 

2023; 

 respectă prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău de    

aprobare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2023; 

 respectă prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice   

         locale cu modificările şi completările ulterioare; 

    Având în vedere cele prezentate mai sus, susținem adoptarea  

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

  

         
 
 

                                     DIRECTOR EXECUTIV 
 

 Ec. Liviu Mihail Ciolan 
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