
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAne
pentru rectificarea I a bugetului de venituri 9i cheltuieli pe
anul 2OL7 al Centrului $colar de Educalie Incluztvd Buzdu

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

inregistrat5 sub nr. 6695/ 12.05.2017;
- raportul Directiei economice inregistrat sub nr. 6696112.05.2017;- avizul de legalitate al Secretarului Judelului BuzEu dat pe proiectul de

hot516re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu

anexate la hot516re;
- prevederile HotErdrii Consiliului Judefean Buzdu nr.63/20L7 pentru

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20 L7 al Centrului
gcolar de Educatie Incluziv5 BuzEu;- prevederile Hot5rdrii Consiliului judelean Buz5u nr. 1t7/20L7 privind
rectificarea I a bugetului propriu al jude[ului BuzEu pe anul 2OL7;- adresa nr.B59/09.05.20t7 a Centrului gcolar de Educafie Incluziv5
Buz5u inregistratd la consiliul Judelean Buzbu sub
n r.6510/09. 03 .20t7 ;- prevederile art.19 alin.(2) si art.69 din Legea nr.273/2006 privind

^ finanfele publice locale, cu modific5rile gi completdrile ulterioare,
In temeiul art.91, alin.(1) lit."b,, alin.(3), lit.,,a,, gi art.97 din Legea

nr.2L5/2001 privind administratia publicE localS, republicatS, cu modificErile gi
com plet5 rile u lterioa re,

HorARAgrE:

Art.1, Se aprobE rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul
20t7 al Centrului $colar de Educalie Incluzivd BuzEu prevdzut in anexa care
face parte integrant5 din prezenta hot5rdre.

Art.2. (1). Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2Ot7 al Centrului
$colar de Educatie Incluziv5 BuzEu este alc5tuit din secliunea de funclionare.

(2). Bugetul secliunii de funcfionare cuprinde veniturile necesare
finantSrii cheltuielilor curente pentru realizarea competen!elor stabilite prin
lege gi cheltuielile curente respective.

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe anul 2OI7se imputernicegte Pregedintele Consiliului JudeJean guz5u sd opereze
modificSri in bugetul de venituri gi cheltuieli al Cehtrului gcolar de Educalie
Incluziv5 BuzSu aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii,
prognoze economico - sociale, buget - finante 9i administrarea domeniului
public 5i privat al judetului a Consiliului Judelean BuzEu, la propunerea
conducerii centrului gcolar de Educalie Incluziv5 Buz5u.



(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prev5zute in
bugetul de venituri gi cheltuieli al Centrului gcolar de Educalie Incluziv5 Buzdu
reprezint5 limite maxime ce nu pot fi depSgite.

Art.4. Rectificarea definitivd se va face pe baza execuliei la 31 .L2.20L7
gi se va prezenta Consiliului judelean spre aprobare in cursul trimestrului I
20 18.

Art.S. Directia economicd a Consiliului Judelean Buz6u gi Centrul gcolar
de Educatie IncluzivS BuzSu ca ordonator terliar de credite vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hot516ri.

Art.6. Secretarul judetului Buzdu va asigura aducerea la cunogtin!5
public5 a hot516rii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului :uOegejn
BuzEu 9i in Monitorul oficial al jude[ului, precum gi comunicarea acesteia
Institutiei Prefectului judefului BuzEu gi institu!iei publice interesate.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA
I
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Nr. 118
BUZAU , 3L MAr 2OL7

Hotir6rea a fost adoptatS cu 32 voturi -F€htru,,, - voturi ,,impotrivd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezenli,
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
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BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATTE INCLUZTVA (SC 1) BUZAU

PE ANUL 2017

AL VENITURI (A.1 + B.1)
HELTUIELI (A.2 + B.

1.
din care:

B.1.
din care:

\
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Contrasemneaza
Director economic executiv



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE
NR.6695/ 12.O5.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re pentru rectificarea r a bugetului

de venituri gi cheltuieli pe anul 20 Lt al
Centrului gcolar de Educafie Incluzivd Buzdu

Prin adresa nr. 859/09.05.2017 inregistrat5 la Consiliul Judelean
Buz5u sub nr.6510/09.05.2017, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva
Buzau solicit5 majorarea bugetului de venituri si cheltuieli la tiilul "Bunuri
si servicii"(20.30.30) cu suma de 500,00 lei primitd cu titlul de

sponsorizare.

Conform prevederilor art.69 din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale, institutiile publice pot folosi pentru desfasurarea activitatii
lor, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si

fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor
legale.Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice, primite

sub forma de donatii si sponsorizari, in situatia institutiilor publice

finantate integral de la buget, se varsa direct la bugetul din care se

finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale

bugetului respectiv si se vor utiliza cu respectarea destinatiilor stabilite de

transmitator.

Astfel, bugetul de venituri gi cheltuieli al Centrului Scolar pentru

Educatie Incluziva Buzau se va majora la partea de venituri la indicatorul

"Donatii si sponsorizari" cu suma de 500,00 lei si la partea de cheltuieli la
titlul t'Bunuri si servicii" alineat 20.30.30 "A|te cheltuieli cu bunuri si

servicii" cu aceeasi sum5.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre

dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea I a

bugetului de venituri gi cheltuieli al Centrului gcolar de Educalie Incluziv5
BuzEu pe anul 2017.

PRE9EDINTE,

PETRE EMANOIL NEAGU
,-"'



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. 5696/ L2.O5.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotdrdre pentru rectificarea r a bugetului
de venituri gi cheltuieli pe anul 20 L7 al

Centrului gcolar de Educatie Incluzivd Buzdu

Analiz6nd proiectul de hotbr6re iniliat se constat5 au fost respectate
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu

modific5rile gi complet5rile ulterioare in ceea ce privegte:

- rectificarea bugetului;

- structura bugetului at6t la partea de venituri c6t gi la

partea de cheltuieli pe sectiunea de functionare;

- sursele de finantare;

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, suslinem adoptarea
proiectului de hot5r6re in forma prezentatS.

DIRE OR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail


