
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

V 

HOTARARE
pentru modificarea Hotd16rii consiliului Judelean Buziu
!rr. 60/ 2017 privind aprobarea utilizirii in anut 2oL7 a

excedentului anual al bugetului propriu al judelului Buziu
rezultat Ia incheierea exerciliului bugetar la

31 decembrie ZOL6

Consiliul Judetean Buz5u;
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean Buzbu
?nregistrat5 la nr.B L93/ t5.06. 2Ot7 ;

- raportul Directiei economice a Consiliului Judelean BuzEu inregistrat la
nr.BL94/15.06.20L7 ;

- referatul nr.8707/13.06.20t7 al Direcliei economice a Consiliului
judetean Buzdu;

- referatul comun nr.B186/15.06.2017 al Direcliei pentru administrarea
patrimoniului gi investi[ii 9i al Direcfiei economice ale Consiliului judelean
BuzEu;
avizul Secretarului judetului BuzEu dat
rapoartele comisiilor de specialitate
anexate la hotdrdre;
prevederile Hot5rSrii Consiliului
aprobarea utiliz5rii in anul 20t7 a
al judelului BuzEu rezultat la
decembrie 2016;

pe proiectul de hotbr6re;
ale Consiliului Judetean BuzEu

Judetean BuzEu nr.60/20t7 privind
excedentului anual al bugetului propriu
incheierea exerciliului bugetar la 31

- prevederile HotE16rii Consiliului Judefean BuzEu nr.97/20t7 pentru
modificarea HotErdrii Consiliului Judelean BuzEu nr.60 /20L7 privind
aprobarea utilizbrii in anul 20t7 a excedentului anual al bugetului propriu
al judetului BuzEu rezultat la incheierea exerciliului bugetar la 31
decembrie 2016;

- prevederile Ordinului nr.2B90/20t6 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2016;

- prevederile art. 58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanlele
publice locale cu modific5rile gi complet5rile ulterioare,

In temeiul art.91 alin (1) lit."b' alin.(3) lit."a"gi art.97 din Legea
nr.2t5/200L a administratiei publice locale, republicat5, cu modificfirile
gi complet5rile ulterioare,

vv

HOTARA$TE:

Art.I. Prevederile art. 1(I) "Acoperirea golurilor temporare de cas[ ale
sectiunii de functionare" din Hot5rdrea Consiliului Judelean Buz5u nr. 60/20L7
se diminuazd cu suma de 80.000 lei gi se maioreazd prevederile Art. 1(II)ttAco.perirea golurilor temporare de cas5 ale sectiunii de dezvoltare" cu u."iugi
sum5, stabilindu-se astfel :



13.050.725,02 lei

64.820.000,00 lei

Art.II. Pozitiile nr.40 9i nr.59 ale art. 1(II) din Hotd16rea Consiliului
Judetean Buz5u nr. 60120L7 vor avea urmbtoarele prevederi:

"4O.Reparalie capitalS pod peste 16ul BuzEu pe DJ ZO3K, 2.200,000 lei
Km 127+500, Nehoiagu, judelul BuzEu

S9.Inspectoratul pentru Situalii de Urgenl5 BuzEu 160.000 lei"

I. Aco,perirea golurilor temporare de cas5 ale
sectiunii de functionare

II. Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale
sectiunii de dezvoltare

Art.III. Art. 1(II) *Acoperirea golurilor temporare de casE ale secliuniide dezvoltare" din Hotbr6rea Consiliului Judegean Buz5u nr. 6o/20L7 se
completeaz5 cu urmdtoarea pozilie:

7O. tnfiinlare perdele forestiere de protecfie a c5ilor de 150.000 lei
comunica[ie impotriva inzEpezirii

Art.fV. Anexele nr.1 gi 2 la HotE16rea Consiliului Jude[ean BuzEunr. 146/20L7 privind rectificarea a II-a a bugetului propriu al iudegului Buz5u
pe anul 20L7 se modific5 corespunz5tor art. I-III din'prezenta hotdr}re.

PRE$EDINTE,

PETRE .*P(A
\

,-'"-' ,1'4,(- ri- ll

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURE NTIU GAVRILAt_
L\r\^.J\.r\r\^+

Nr.145
BUZAU , 29 rUNrE 2Ot7

HotirArea a fost adoptati.y-31 voturi -p€httu,,, - voturi ,,impotrivd,,,- abtineri de cei 3t consilieri judeleni prezenfi.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

NR.gLgS/ 15.06.20I-7

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea Hotd16rii Consiliului Jude[ean Buz6uJrr' 60/2o-17 privind aprobarea utilizdrii in anul 2OL7 aexcedentului anual al bugetului propriu al judegului Buzdurezultat la incheierea exercifiului blgetar la

3t decembrie 2Ot6

Proiectul de hot516re a fost iniliat in baza:
1) Referatului nr.BtoT/L3.06.2017 al Direcliei economice a consiliului jude[ean

BuzSu privind majorarea prevederilor bugetare existente de la capitolul
6t'02 "ordine public5 9i siguran!5 naliona15" , tiilul Tl..cheltuieli de
capital", alineat 7L.0!.O2 "Magini, echipamente si mijloace de transport,, cu
suma de 80.000 lei Tn vederea achizilion5rii unui autoturism nou.

Av6nd in vedere deschiderea programului "Rabla 2o!7" 9i starea
autoturismului care deservegte Inspectoratul pentru Situalii de Urgenl5 Buz5u,
prevederile bugetare de la Capitolul 6L.02 "ordine public5 si siguran[E
naliona15", titlul Tl"cheltuieli de capital,,, alineat 7L.oL.o2 ,,Magini,

echipamente 9i mijloace de transport" se vor majora cu suma de 80.000 lei.
Suma de 80.000 lei se asigurE din excedentul bugetului propriu al

jude[ului BuzSu diminu6nd prevederile secliunii de funclionare cu suma de
B0'000 Iei 9i majordnd prevederile secfiunii de dezvoltare la pozilia 59 din HCJ
60/ZOt7 cu aceiagi sum5.

DupE actualizare art.
bugetare:

1(I) 9i (II) vor avea urmEtoarele prevederi

I. Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale
sectiunii de functionare

II. Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale
sectiunii de dezvoltare

13.050.725,02 lei

64.820.000,00 tei

a
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Pozi[ia nr' 59 de la art. 1(II) din HotErSrea Consiliului Judelean BuzEu nr.
60/2017 avea urm5torul cuprins:

59.Inspectoratur pentru situafii de Urgenfd BuzEu 160.ooo rei.
2) Referatul comun nr.B186/15.06.20L7 al Direcliei pentru administrarea

patrimoniului si investilii 9i al Direcfiei economicg 
?1" consiliului judelean

BuzEu privind necesitatea;i oportunitatea de infiinfare a perdelelor
forestiere a cEi[or de qomunicafie impotriva inz5pezirii.
DatE fiind necesitatea finan!5rii lucrSrilor de realizare a perdelelor forestiere

de protectie Tn zonele din judelul BuzEu este necesarE demararea procedurilor
de intocmire a studiilor de fundamentare gi a documentaliilor .tehnico-

economice. ,V ii.r
Pentru asigurarea prevederilor necesare intocmirii studiilor de fundamentare

gi a documentafiilor:i tehnico-economice respective, Hot516rea consiliului
Judetean Buz5u nr. 60/2017 se compreteaz5 cu pozilia:

7o'tnfiinfare perdele foreslie1e de proteclie a cdilor de 150.000 leicomu n icafie impotriva inzEp ezirii
Suma de 150'000 lei se asigurd prin diminuarea prevederilor bugetare de la

pozilia 40, care va avea urmStorul conlinut gi prevedere bugetarS:
4o.Reparalie capitar5 pod peste r6ur Buz5u pe DJ zo3K, 2.200.000 leiKm L27+500, Nehoiagu, judelul Buz5u
FatE de cele prezentate, vE supun spre dezbatere gi aprobare proiectul

de hotdrSre pentru modificarea art. 1(I) 9i (II) din HotE16rea consiliutui
Judetean Buz5u nr. 6O/20L7 privind aprobarea utiliz5rii in anul 2Ot7 a
excedentului anual al bugetului propriu al judelului BuzEu rezultat la incheierea
exercitiului bugetar la 31 decembrie 2016.

PRESEDINTE,

PETRE . EMANOIL NEAGU

\
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. 8 tg4/ 15.06. 2Ot7

Ec. Liviu - Mifupil Ciolan

Analizand proiectul de hot5r6re iniliat se constat5 au fost respectate
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele pubrice locale, cu modific5rile gi
completdrile ulterioare in ceea ce privegte:

- actualizarea bugetului;

- sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
Av6nd in vedere cete prezentate mai sus, suslinem adoptarea

proiectului de hot5rdre in forma prezentat5.

RAPORT
pentru modificarea HotE16rii consiliului Judelean BuzEunr. 60/zo+7 privind aprobarea utirizirii in anur 2ot7 aexcedentului anuar ar bugeturui propriu ar judeturui Buzdurezurtat ra incheierea exercigiurui uugeiii ra

31 decembrie 2016

\ DrREcroR ExEcurrv,


