
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

V 

HOTARARE
pentru rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe

anul 2oL7 al Liceului Tehnologic special pentru copii cu
Deficiente Auditive Buziu

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

nr.10185/19.07 .2017;
- raportul Directiei economice inregistrat sub nr.10186/19 .07.20t7 ;- avizul de legalitate al Secretarului judetului Buz5u dat pe proiectul de

hot516re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean BuzEu

anexate la hotSrdre;
- prevederile HotE16rii Consiliului Judelean BuzEu nr. 64/2017 pentru

aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 20t7 al Liceului
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive Buz5u ;- HotE16rea Consiliului Judelean BuzSu nr. t63/20t7 pentru
modificarea Hot5r6rii Consiliului Jude[ean Buz5u nr. 60/2017 privind
aprobarea utiliz5rii in anul 20t7 a excedentului anual al bugetului
propriu al judelului BuzEu rezultat la incheierea exerciliului bugetar
la 31 decembrie 2016;

- Hot516rea Consiliului Judefean BuzEu nr. L64 /2077 privind
rectificarea a III-a a bugetului propriu al judefului BuzEu pe anul
20t7;

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

tn temeiul art.91, alin.(1) lit."b' alin.(3), lit."a" gi art.97 din Legea
nr.2L5/2001 privind administratia public5 localS, republicatS, cu modific5rile
gi complet5rile ulterioare,

HorARAgrE:

Art.1. Se aprob5 rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe
anul 2077 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienle Auditive
Buzdu, prev5zut in anexa care face parte integrant5 din prezenta hotdrdre.

Art.2. Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2OL7 al Liceului
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive Buzbu este alc5tuit din
sectiunea de functionare gi secliunea de dezvoltare.



Art.3. (1). Pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe anul
20t7 se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judelean Buzbu sE opereze
modific5ri in bugetul de venituri gi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special
pentru Copii cu Deficiente Auditive BuzEu aprobat conform art.1, cu avizul
prealabil al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finan[e
gi administrarea domeniului public Ai privat al judelului a Consiliului Judelean
Buzbu, la propunerea conducerii Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu
Deficiente Auditive Buzbu .

(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevbzute in
bugetul de venituri gi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu
Deficiente Auditive BuzEu reprezintd limite maxime ce nu pot fi depSgite.

Art.4. Rectificarea definitivd se va face pe baza execuliei la 31.L2.20t7
gi se va prezenta Consiliului judetean spre aprobare in cursul trimestrului I
20 18.

Art.5. Directia economicd a Consiliului Judelean BuzEu gi Liceul
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienle Auditive Buzdu ca ordonator
tertiar de credite vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot[16ri.

Art.6. Secretarul judetului BuzSu va asigura aducerea la cunogtin!5
public5 a hotd16rii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului :udegean
Buzdu gi in Monitorul oficial al judelului, precum gi comunicarea acesteia
Institutiei Prefectului judetului Buzdu gi institutiei publice interesate.

SEDINTE,

OIL NEAGU

/uv\+

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETU LUI BUZAU,

MIHAI LAURENTIU GAVRILA
I

q,\J\Arv\rL 
.

N r. 165
BUZAU , 27 rULrE 2OL7

Hotirirea a fost adoptati cu 32 voturi -pentru", - voturi ,,impotrivd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri judeteni prezenli.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU Anexa
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BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
LIGEULUITEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COpil CU DEFTCIENTE AUDtTtVE BUZAU

PE ANUL 2017

Contrasemneaza
Di rector economic executiv

-ll

LEI
INDIGATORI PROGRAM

INITIAL
MODIF!CARI

(+/-)
PROGRAM

ACTUALIZAT
TOTAL

TOTAL VENITURI (A.1 + B.1) 3,496,000 15,000 3,501,000
TOTAL CHELTUIELI (A.2 + B.2) 3,496,000 15,000 3,501,000
din care:
A. SECTTUNEA DE FUNCTTONARE
A.1. VENITURI(a+[+61
Cin care:

3,446,000 3,446,000

a) alocatii de la bugetul propriu al iudetului +46,000 446,00C
D) sume defalcate din TVA 3,000,000 3,000,00c
:) sume defalcate din TVA pt hotarAri judecatoresti pt plata
;alariilor in tnv special 0 c
A.2. CHELTUIELI - ( a+b+c)
Cin care:

3,446,000 3,446,000

a) cheltuieli de personal 3,050,000 3,050,000

b) bunuri si servicii 366,00C 366,000

c) despagubiri civile 30,00c 30,000
B. SECTTUNEA DE DEZVOLTARE
B.1. VENITURI
lin care:

40,00c 15,00c 55,000

alocatii de la bugetul propriu al iudetului 40,00c 15,00c 55,000
B.2. CHELTUIELI
lin care:

40,00c 15,00c 55,000

cneltutelt de capttal 40,000 15,00c 55,000



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
NR.101g5/ Lg.O7.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdr6re pentru rectificarea r a bugetului

de venituri gi cheltuieli pe anul 2oL7 ar Liceurui
Tehnologic special pentru copii cu Deficienle Auditive

Buzdu

Proiectul de hotdr6re a fost iniliat in baza adresei

nr.L277/05.07.2017 a Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiente

auditive inregistratd la Consiliul Judefean Buzdu sub nr.93S4/OS.O7.2Ot7,
prin care solicit5 suplimetarea prevederilor inifiale ale bugetului de

venituri 9i cheltuieli propriu, la partea de dezvoltare, titlul 71, alineat
7L.0t.02 "Magini, echipamente 9i mijloace de transport" cu suma de

15.000 lei in vederea achizifionErii unui autoturism mai spalios cu 5 locuri,

necesar pentru transportul elevilor la diverse institutii (clinici, Sali de

festivitati, concursu ri, 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 "tnv5t5mSnt",tiilul

Tl"Cheltuieli de capital", alineat 7t.01.02"Ma9ini, echipamente 9i mijloace

de transport" se vor majora cu suma de 15.000 lei.

Suma de 15.000 lei se asigurd din excedentul bugetului propriu al

judelului Buzdu diminu6nd prevederile secfiunii de funclionare cu suma de

15.000 lei 9i majordnd prevederile secliunii de dezvoltare la pozifia 63 din

Hd 60/2017 cu aceiagi sum5.

Avdnd 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 Liceului Tehnologic Special pentru

Copii cu Deficiente Auditive BuzEu pe anul 20t7.

PRE9EDINTE,

Neagu lgtre Emanoil
\



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr.1OL86l L9.O7.2OL7

RAPORT

la proiectu! de hotdr6re pentru rectificarea r a bugetului
de venituri gi cheltuieli pe anul 20L7 al Liceului

Tehnologic special pentru copii cu Deficienle Auditive
Buzdu

Analiz6nd proiectul de hot5rdre iniliat se constatS au fost
respectate prevederile Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale,

cu modific5rile gi complet6rile 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;

AvSnd in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea
proiectului de hot6rare Tn forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolan


