
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAne
pentru rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli al
centrului Judetean de culturd gi Arti Buziu pe an ul 2oL7

Consiliul Judetean BuzEu;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu

nr. BL97/L5.06.20L7;
- raportul Directiei economice inregistrat sub nr. B198/15.06.2017;- avizul de legalitate al Secretarului judelului Buzdu dat pe proiectul de

hotdrdre;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean Buzdu

anexate la hotSrSre;
- referatul nr.B105/13.06.20L7 al Direcliei economice a Consiliului

judetean BuzEu;
- prevederile Hot5rdrii Consiliului Judelean BuzEu nr.72/20t7 pentru

aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al Centrului Judelean de
Cultur5 9i ArtE BuzEu pe anul 2Ot7;- prevederile Hotd16rii Consiliului Judelean BuzEu nr.L46/2017 privind
rectificarea a II-a a bugetului propriu al judelului BuzEu pe anul
20t7;

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare;

in temeiul art.91, aiin.lr; lit.,,b,, atin.iSy, lit.,,a,, gi art.97 din Legea
nr.275/2001 privind administratia public5 localS, republicatS, cu modific5rile
gi complet5rile ulterioare,

vv

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobE rectificarea I a bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul
2017 al Centrului Judefean de Cultur5 gi ArtE BuzEu prev5zut in anexa care
face parte integrant5 din prezenta hot516re

Art'2. Bugetul de venituri gi cheltuieli al Centrului Judelean de CulturE
9i ArtS Buz5u pe anul 20t7 este alc5tuit din secliunea de funcfionare si
sectiunea de dezvoltare.

Art,3.(1). Pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe anul
20L7 se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judelean auiSu sE opereze
modific5ri Tn bugetul de venituri 9i cheltuieli al Centrului Judefean de CulturE
5i ArtE BuzEu aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii,
prognoze economico - sociale, buget - finante gi administrarea domeniului
public ai privat al judetului a Consiliului Judelean Buzbu, la propunerea
conducerii Centrului Judefean de Cultur5 gi ArtE Buz5u.



(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prev5zute in
bugetul de venituri gi cheltuieli al Centrului Judelean de CulturE gi Artb BuzEu
reprezint5 limite maxime ce nu pot fi depdgite.

Art.4. Rectificarea definitiv5 se va face pe baza execuliei la 31.L2.20L7
gi se va prezenta Consiliului judelean spre aprobare in cuisul trimestrului I
2018.

Art.5. Directia economic5 a Consiliului Judelean BuzEu gi Centrul
Judelean de CulturE 9i Artd BuzEu ca ordonator terliar de credite vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotd16ri.

Art.6. Secretarul judetului Buz5u va asigura aducerea la cunogtinl|
public5 a hot516rii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului :uOegean
BuzEu 9i in Monitorul oficial al judefului, precum gi comunicarea acesteia
Institutiei Prefectului judetului BuzEu gi instituliei pubiice interesate.

PETRE.EMA

coN Er{r{ EAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAURENTIU GAVRILA

Nr.147
BUZAU , 29 IUNIE 2OL7

Hotirirea a fost adoptatd cu 31 voturi ,,p€htru,,, - voturi ,,impotrivd,,,- abtineri de cei 31 consilieri judeleni prezenfi.
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CONSILlUL JUDETEAN BUZAU ANEXA

/o Hcf, nr r tI /ronl

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
CENTRULUI JUDETEAN DE CULTURA SI ARTA

PE ANUL 2017

LEI
INDICATOR! Modificari

(+/-)
PROGRAM
rectificat

ToTAL VENITURI (A.1 + 8.1)-'i=,'--- --'--'-"'* 2.600.000 100.000 2.700.000
I u rAL L;HtsLTUIELI (A.2 + B.2l 2.600.000 100.000 2.700.000
dan care:
A. SECTIUNEA DE FUNcTtoNARE
A.1. VENITURI
Cin care:

2.4s0.000 100.00c 2.550.000

a) venituri propiii 200.000 200.000
b) tra!sferuri intre uniibffi 2.250.000 100.000 2.3s0.000
A.2. CHELTUIELI- ( a+b)
din care:

2.450.000 100.000 2.550.000

a) cheltuieli de personal 1.450.000 1.450.000

b) bunuri si servicii 1.000.00c 100.000 1.100.000

B. SECTTUNEA DE DEZVOLmRE
B.1. VENITURI
Cin care:

150.000 150.000

transfer de capital 150.000 150.00c
B.Z. CHELTUIELI
din care:

150.000 150.00c

cheltuieli de capital 150.000 150.000

\
\ Contrasemneaza
D\ector economic executiv

Ec Liviu Ciolan
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

NR.gLgT 115.05.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli al
centrului Judetean de culturd gi Artd Buzdu pe anul zo1-l

Centrul Judefean de Cultur5 9i Artb este o institufie de culturfi de sub
autoritatea Consiliului Judelean BuzEu av6nd ca obiective principale
conservarea 9i promovarea culturii tradilionale .

tn atingerea scopului gi a atribuliilor ce ii revin Centrul organizeazd
evenimente gi festivaluri specifice.

Cheltuielile necesare pentru susfinerea activitS[ilor desf5gurate de
Centrul Judelean de CulturE 9i ArtS BuzEu se finan!eazd din transferuri intre
unit5ti ale administraliei publice prevdzute Tn bugetul local al judelului gi

venituri proprii.

Pentru desfSgurarea in condilii optime a Centrului Judelean de Culturd

9i ArtE Buz5u este necesar5 suplimentarea transferului curent cu suma de

100.000 lei.

Suma de 100.000 lei se suport5 din fondul de rezerv6 bugetarE
prevbzut in bugetul local al consiliului Judelean BuzEu pe anul 20L7.

AvSnd in vedere cele prezentate mai sus, v5 supunem spre dezbatere 9i

aprobare proiectul de hotd16re pentru rectificarea I a bugetului de venituri gi

cheltuieli al Centrului Judelean de CulturE si Artd Buzdu pe anul 20L7.

PRESEDINTE

PETRE-EK\"stOrL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr.8L98/ 15.05.ZOLT

RAPORT

pentru rectificarea r a bugeturui de venituri gi cheltuieli
al centrului Judetean de cultur6 gi Arti guziu pe anul

20L7

Analiz6nd proiectul de hotbrdre iniliat se constatS au fost
respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finangele publice locale,
cu modific5rile gi complet5rile ulterioare in ceea ce privegte:

- rectificarea bugetului;
- structura bugetului at6t la partea de venituri cdt gi la partea de

cheltuieli pe sectiunea de funclionare;
- sursele de finantare;

AvSnd in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea
proiectului de hotSrare in forma prezentat6.
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Ec. Liviu Mihail


