
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
pentru rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli peanul 2oL7 ar Teatrurui ,,George cip riai,, Buzdu

Consiliul Jude[ean BuzEu;
Avdnd in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judegean Buzdunr.6697 /12.05.2017;- raportul Direcfiei economice inregistrat sub nr.6698/t2.05.2077;- avizul de legalitate al Secretarutui iuoegului BuzEu bui pu proiectul dehotd16re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEuanexate la hot516re;

Judetean Buzdu nr.7L/2017 pentru
9i cheltuieli pe anul 20 L7 al Teatrului

- adresa Teatrului ,,George ciprian,, BuzEu nr.Lo73/03.05. zoLTinregistratS la consiliul Jude;ean buzSu sub nr.66ot/t|.05.2017;- prevede.rile Legii nr.Z.73/2006 privind finangele publice locaie, cumodificSrile gi complet5rile ulterioare,

tn temeiul art.91, arin.(1) rit."b" arin.(.3), rit.,,a,, gi art.97 din Legeanr'2t5/2001 privind administralia publicd tocaia,'r"proii.uii,i, modificdrile gicomplet5rile ulterioare,
HorARAgre:

Art'1' Se aprob5 rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul20L7 al Teatrului ,,George Ciprian" guz5u prev5zut in anexa care face parteintegrant5 din prezenta hot5r6re.

Art'2.(1). Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2OL7 al Teatrului"George ciprian" BuzEu este arc5tuit din secgiunea de funclionare.(2)'.Bugetul secliunii de funclionare cuprinde veniturile necesarefinan[5rii cheltuielilor curent-e pentru reaiizarea competenfelor stabilite prinlege gi cheltuielile curente respective.

Art'3'(1). Pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe anul 2Ol7se imputernicegte Pregedintele consiliului Judelean BuzEu sE operezemodific5ri in bugetul de venituri gi cheltuieli al Teatrului ,,,George Ciprian,,BuzSu aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al comisiei de studii,prognoze economico - sociale, buget - finanle gi administrarea domeniuluipublic si privat al judelului a Consiliului Judelean BuzEu, la propunereaconducerii Teatrul ui,,George Ciprian,, Buzilu.

- prevederile Hot516rii Consiliului
aprobarea bugetului de venituri
,,George Ciprian" BuzEu;



(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prev5zute in
bugetul de venituri gi cheltuieli al Teatrului ,,George Ciprian" BuzBu reprezintd
limite maxime ce nu pot fi depSgite.

Art.5. Rectificarea definitivd se va face pe baza execuliei la 31 .L2.20t7
9i se va prezenta Consiliului judetean spre aprobare in cursul trimestrului I
2018.

Art.5. Directia economicd a Consiliului Judelean BuzEu gi Teatrul
,,George Ciprian" Buzdu ca ordonator terliar de credite vor aduce ta ihdeplinire
prevederile prezentei hot516ri.

Art.7. Secretarul judetului BuzEu va asigura aducerea la cunogtin!5
publicb a hotbrdrii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului :uOegejn
BuzEu gi in Monitorul oficial al judelului, precum gi comunicarea acesteia
Institutiei Prefectului judetului BuzEu gi institu!iei publice interesate.

PRE9EDINTE,

:EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
ETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAU RENTIU GAVRILA
I

-)--''-

Nr. 119
BUZAU , 3L MAr 2OL7

Hotdrdrea a fost adoptati cu 32 voturi -Fenttu,,, - voturi ,,impotriv6,,,
- ablineri de cei 32 consilieri judeleni prezenli.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU ANEXA

n ,+ctj ),' uefw*

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
TEATRULUI ,, GEORGE CIPRIAN ,, BUZAU

PE ANUL 2017

LEI

I
\
I' Contrasemneaza

Director economic
Ec Liviu Ciolan

!NDICATORI PROGRAM
INITIAL

!NFLUENTE
(+/-)

PROGRAM
ACTUALIZAT

TOTAL VENITUR! (A.1 + 8.1) 2,350,000 22,400 2,372,400
TOTAL CHELTUIELI 2,350,000 22,400 2,372,400
din care:
A^ SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 2,350, 22,400 2,372,400
A.1. VENlTURI
din care:

2,350,000 22,400 2,372,400

a) venituri proprii 250,000 250,00u
b) transferuri intre unitati ale administratiei r 2,100,000 2,100,000
c) donatti si sponsorizari 22,40C 22,40Q
A.2.CHELTUIELI-(a+b)
din care:

2,350,000 22,400 2,372,400

a) cheltuieli de personal 1,000,00c 1,000,000

b) bunuri si servicii 1,350,000 22,40C 1,372,400

B. SECTTUNEA DE DEZVOLTARE 0

8.1. VENITURI
Cin care:

transferu ri intre u n itati a le ad m i n istietielEu
B.2, CHELTUIELI
Cin care:

lneltutelt de capital



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE
NR.6697 I L2.05.2OL7

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

de venituri gi cheltuieli pe anul 2oL7 al Teatrului "George
Ciprian" Buzdu

Prin adresa nr. L073/03.05.2017 inregistrat5 la Consiliul Jude[ean

BuzEu sub nr.6601/11.05.20L7, Teatrul "George Ciprian" BuzEu solicit5
majorarea bugetului de venituri si cheltuieli la titlul "Bunuri si

servicii"(2O.01.09) cu suma de 22.400,00 lei primit5 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 Teatrului "George Ciprian"
BuzEu se va majora la partea de venituri la indicatorul "Donatii si

sponsorizari" cu suma de 22.400,00 lei si la partea de cheltuieli la tiilul
"Bunuri si servicii" alineat 20.01.09 "Materiale 9i prestdri de servicii cu

caracter func[ional" cu aceeasi sum5.

Fa[5 cele prezentate mai sus, va supunem spre dezbatere si

aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea I a bugetului de venituri
gi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului "George ciprian" BuzEu.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. 6698/ L2.O5.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotdr6re pentru rectificarea r a bugetului

de venituri 9i cheltuieli pe anul 20Ll al Teatrului ..George
Ciprian" BuzSu

Analiz6nd proiectul de hot516re iniliat se constatS au fost
respectate prevederile Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale,
cu modificErile gi complet5rile ulterioare in ceea ce privegte:

- rectificarea bugetului;

- structura bugetului atdt la partea de venituri c6t gi la partea de

cheltuieli pe sectiunea de funclionare;
- sursele de finantare;

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea
proiectului de hot6rare in forma prezentat5.

\
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DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Livi Mihail lan


