
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAne
pentru modificarea Hotd16rii Consiliului Judetean Buziu
nr. 60l2O17 privind aprobarea utilizirii in anul 2OL7 a

excedentului anual al bugetului propriu al judetului Buziu
rezultat la incheierea exercitiului bugetar la

31 decembrie 2016

n r. 10 LBz/t9 .07 .20L7 ;

- avizul de legalitate al Secretarului Judetului BuzEu dat pe proiectul de
hot516re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu

anexate la hot5r6re;

- referatul Serviciului Administrativ 9i Protocol al Consiliului judetean
BuzEu;

- adresa nr.L277/05.07.20L7 a Liceului tehnologic special pentru copii cu

deficiente auditive inregistrat5 la Consiliul Judefean BuzEu sub
nr .9354/05.07 .20t7 ;

- prevederile Hotd16rii Consiliului Judetean BuzEu nr.60120L7 privind
aprobarea utiliz5rii in anul 20t7 a excedentului anual al bugetului propriu
al judefului Buzbu rezultat la incheierea exercifiului bugetar la 31

decembrie 20 16(initiala) ;

- prevederile HotE16rii Consiliului Judetean BuzEu nr.97 /2077 pentru
modificarea Hot516rii Consiliului Judetean BuzEu nr.60 /20L7 privind
aprobarea utiliz5rii in anul 20L7 a excedentului anual al bugetului propriu
al judelului BuzSu rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31
decembrie 2016(modificare 1) ;

- prevederile HotE16rii Consiliului Judetean Buzdu nr.t45/20L7 pentru
modificarea Hot5rdrii Consiliului Judetean BuzSu nr.60 /2017 privind
aprobarea utiliz5rii in anul 20L7 a excedentului anual al bugetului propriu
al judelului BuzEu rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31
decembrie 2016(modificare 2) ;

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

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

ROMANIA

Consiliul Judetean Buz6u;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui
inregistrat5 la nr.1018U19 .07 .2017;

- raportul Directiei economice a Consiliului

Consiliului Judetean BuzEu

Judetean Buzbu inregistrat la



tn temeiul art.91 alin (1) lit."b" alin.(3) lit."a"gi art.97 din Legea
nr.2t5/2001 a administraliei publice locale, republicatS, cu modificbrile gi

com pletd rile u lterioa re,
HoTARA$rE:

Art.I. Prevederile art. 1(I) "Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale
secliunii de funclionare" din Hotdr6rea Consiliului Judetean Buz5u nr. 60/20L7
se diminuazd cu suma de 27.000 lei gi se majoreazS prevederile Art. 1(II)
t'Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale sectiunii de dezvoltare" cu aceiagi
sumd, stabilindu-se astfel :

Art. II. Pozi[ia nr.63 a art. 1(II) din HotE16rea Consiliului Judetean
Buzdu nr.60120t7 va avea urm5toarea prevedere:

I. Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale
sectiunii de functionare

II. Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale
sectiunii de dezvoltare

"63,Liceul tehnologic special pentru copii cu deficiente
auditive Buzdt-t "

Tl.Confectionare 9i montare gard in curtea interioarb
a Consiliului Judefean BuzEu

Art. IV. Anexele nr.1 gi 2 la Hot5r6rea Consiliului
nr. L64/2017 privind rectificarea a III-a a bugetului propriu al
pe anul 20t7 se modific5 corespunz5tor art. I-III din prezenta

13.023 .725,02 lei

64.847.000,00 lei

55.000 lei

Art. III. Art. 1(II) "Acoperirea golurilor temporare de casb ale sectiunii
de dezvoltare" din Hotb16rea Consiliului Judetean Buzbu nr. 60120L7 se
completeaz5 cu urm5toarea pozitie:

12.000 lei

Judetean BuzEu
judetului Buzbu

hot516re.

EDINTE,

IL NEAGU

Nr. 153
BUZAU,27 rULrE 2OL7

CoNTRASEMNEAZA f u
SECRETARUL JU DETULUI BUZAU,

MIHAI.LAURENTIU GAVRILA

- voturi ,,impotrtvd",Hotirirea a fost adoptati cu 32 voturi ,,pentru",
- abtineri de cei 32 consilieri judeteni prezenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

N R. 10 18 L I L9.O7 .2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea Hoti16rii Consiliului Judetean Buziu
r1r. 60/2OL7 privind aprobarea utilizirii in anul 2OL7 a

excedentului anual al bugetului propriu al judetului Buziu
rezultat la incheierea exerci$iului bugetar la

31 decembrie }OLG

Proiectul de hotb16re a fost initiat in baza:

1) Referatului Serviciului Administrativ gi Protocol al Consiliului judetean

Buzbu prin care solicitd suma de 12.000 lei in vederea confeclion6rii 9i

mont5rii unui gard metalic cu o lungime de 21 m 9i inalfime de 2 m in

curtea interioarS a Consiliului Judelean BuzEu deoarece nu se poate

asigura supravegherea accesului prin intrarea din strada Nicolae

Titulescu.

Pentru asigurarea prevederilor necesare intocmirii gardului din

curtea interioarE a Consiliului Judefean Buz5u, Hot516rea Consiliului

Judelean Buzdu nr.60/2017 se completeazb cu pozi[ia:

Tl.Confectionare 9i montare gard in curtea interioar5 12.000 lei
a Consiliului Judelean BuzEu

2) Adresei nr.L277/05.07.20L7 a Liceului tehnologic special pentru copii cu

deficiente auditive inregistrat5 la Consiliul Judelean BuzEu sub

nr.9354/05.07.2017, prin care solicit5 suplimetarea prevederilor iniliale

ale bugetului de venituri 9i cheltuieli propriu, la partea de dezvoltare,

titlul 71, alineal 7L.01.02 "Ma9ini, echipamente 9i mijloace de transport"

cu suma de 15.000 lei in vederea achizilion5rii unui autoturism mai

spalios cu 5 locuri, necesar pentru transportul elevilor la diverse institutii

(clinici, Sali de festivitati, concursuri, etc).

Av6nd in vedere cE Liceul tehnologic special pentru copii cu

deficiente auditive nu dispune de un autoturism pentru transportul

elevilor la diverse institutii, prevederile bugetare de la Capitolul 65.02
J



"tnv5t5m6nt", titlul Tl"Cheltuieli de capital", alineat 7t.0L.02 "Ma9ini,

echipamente 9i mijloace de transport" Se vor majora cu suma de 15.000

lei.

Suma de 15.000 lei se asigurE din excedentul bugetului propriu al

judelului BuzSu diminu6nd prevederile secliunii de funclionare cu suma

de 15.000 lei 9i major6nd prevederile sec[iunii de dezvoltare la pozilia 63

din HCI 60/20t7 cu aceiagi sum5.

DupE actualizare art. 1(I) 9i (II) vor avea urmEtoarele prevederi

bugeta re:

I. Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale

sectiunii de functionare

II. Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale

13.023.725,02 lei

sectiunii de dezvoltare

Pozilia nr. 63 de la art. 1(II) din Hot5r6rea

6012017 avea urm5torul cuprins:

"63.Liceul tehnologic special pentru copii

64.847.000,00 lei

Consiliului Judetean BuzEu nr.

cu deficiente 55.000 lei

auditive Buzdu "
Fa![ de cele prezentate, vE supun spre dezbatere gi aprobare proiectul

de hot[16re pentru modificarea art. 1(I) gi (II) din HotE16rea Consiliului

Jude[ean BuzEu nr. 60/20L7 privind aprobarea utiliz5rii in anul 20t7 a

excedentului anual al bugetului propriu al judetului BuzEu rezultat la incheierea

exercitiului bugetar la 31 decembrie 2016.

PRE9EDINTE,

PETRE . EMANOIL NEAGU

{
,-....--',.2'Ly' -<*--<*-
(:*,,..."

4



coNsrlruL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr.1OL82/ L9.O7.2OL7

RAPORT

pentru modificarea Hoti16rii Consiliului Judetean Buziu
r1r. 6O(2OL7 privind aprobarea utilizirii in anul 2OL7 a

excedentului anual al bugetului propriu al judetului Buziu
rezultat la incheierea exercitiului bugetar la

31 decembrie 2016

Analiz6nd proiectul de hotSr6re initiat se constat5 au fost respectate

prevederile Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modific5rile gi

completbrile ulterioare in ceea ce privegte:

- actualizarea bugetului ;

- sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Av6nd Tn vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

proiectului de hot6r6re in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec, Liviu - Mihail Ciolan
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