
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

norAnAne
pentru modificarea Hot6rdrii consiliului Jude[ean Buziu
nr. 60/2oL7 privind aprobarea utilizirii in anul 2oL7 a

excedentului anual al bugetului propriu al judelului Buziu
rezultat la incheierea exerciliului bugetar la

31 decembrie 2016

Consiliul Judetean BuzEu;
Av6nd in vedere:
expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean Buz5u
inregistrat5 la nr. L0904/04.08.20L7 ;
avizul de legalitate Secretarului Jude[ului BuzEu dat pe proiectul de
hotb16re;
referatul nr.10B3 L/01.08.20L7 al Direcliei pentru administrarea
patrimoniului 9i investilii a Consiliului Judelean Buzdu privind necesitatea
suplimentSrii/aloc5rii, prin redistribuire, a unor sume pentru obiective de
investilii ce sunt cuprinse Tn lista sau pentru obiective noi ce vizeaz5
execulia unor lucrbri privind combaterea efectelor calamit5tilor din luna
iulie 20L7;
prevederile Hot516rii Consiliului Judelean BuzEu nr.60/ZOt7 privind
aprobarea utiliz5rii in anul 20L7 a excedentului anual al bugetului propriu
al judelului BuzEu rezultat la incheierea exerciliului bugetar' la
31 decembrie 2016 (inifial6);
prevederile Hot516rii Consiliului Judelean Buz5u nr.97/20L7 pentru
modificarea Hotdrdrii Consiliului Judelean BuzEu nr.60 /20L7 privind
aprobarea utilizbrii in anul 20L7 a excedentului anual al bugetului propriu
al judetului BuzEu rezultat la Tncheierea exerciliului bugetar'la
31 decembrie 2016 (modificare 1);
prevederile Hot516rii Consiliului Judelean BuzEu nr.L45/20t7 pentru
modificarea HotE16rii Consiliului Judelean BuzEu nr.60 /20L7 privind
aprobarea utiliz5rii in anul 20t7 a excedentului anual al bugetului propriu
al judetului BuzEu rezultat la incheierea exercigiului bugetar la
31 decembrie 2016 (modificare 2);
prevederile HotS16rii Consiliului Judelean Buzdu nr.t63/2017 pentru
modificarea Hot516rii Consiliului Judelean BuzEu nr.60 /20L7 privind
aprobarea utiliz5rii in anul 20L7 a excedentului anual al bugetului propriu
al judetului BuzEu rezultat la incheierea exerciliului bugetar'la
31 decembrie 2016 (modificare 3);
prevederile Ordinului nr.2Bg0/20L6 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2016;



prevederile art. 58 alin.(1) din Legea nr.27312006 privind finanlele
publice locale cu modific5rile gi complet5rile ulterioare,

tn temeiul art.91 alin (1) ljt. ,,b" alin.(3) lit. ,,d,, gi art.97 din Legeanr.2l5/2001 a administra$iei publice locale,'republiCatS, cu modific5rite " ji
complet5 rile u lterioa re,

v
HOTARAgTE:

Art.L Prevederile poziliilor 20,26,28,39,40,4!,43,45
din HotE16rea consiliului Judelean Buzbu nr.' 60/2017'vor
prevederi:

"2O.Reabilitare DJ 203L, km 17+200-29+400,
PTrscov-Cozieni

25.Refacere DJ203G, poiana pinului, km 37+800,
judeful BuzEu

2S.Modernizare DJ 103p, tronson km 3+900-5+500,
Chiojdu, judelul BuzEu

39.Reparafie capitalS pod peste p6r6ul sl5nic pe DJ 203K,

4o.Repara[ie capitalS pod peste 16ul BuzEu pe DJ 203K,
km t27+500, Nehoiagu, jude[ul BuzEu

41. Reabil ita re DJ 102C, Buda-Crdciu ne9ti,
km 33+832-45+209, jude[ul BuzEu

43. Modernizare DJ 203A, km 55+900-60+000,
Amara-StEvErSgti

45. Reabilitare DJ 203A, km 15+000-22+000,
Batogu-Murgegti- Livada

45. Modernizare DJ220, km 70+000-78+200,
Buda-Valea Salciei, jude[ul Buzdu,,

9i 46 ale art. 1(II)
avea urmdtoarele

1 . 161 . 500 lei

1.052.000 lei

1.940.000 lei

63.500 lei

400.000 lei

100.000 lei

100.000 lei

200.000 lei

150.000 lei

Art.II. Art. 1(II) 'Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale secliunii
dezvoltare" din Hot5rdrea consiriului Judelean Buzdu nr. 60/zoL7
completeaz5 cu urm5toarele pozi[ii :

de
SC

T2.Refacere DJ L02F, CSnegti-chiliile, km 16+800-16+920 2.800.000 tei
9i km 19+500, judelul Buzbu



T3.Refacere DJ 103K, km 91+800-92+900
si pod km 92+700, comuna Lopdtari, judelul Buz5u

T4.Consolidare drum judefean DJ 203K,

5.180.000 lei

3.850.000 lei
Km 127+000 extravilan sat Bdsca Roziliei-sat Nehoiagu,
Orag Nehoiu, judeful BuzEu

Art.III. Anexele nr.1 gi 2 la HotE16rea Consiliului Judelean Buzfiu
nr. LB9/2017 privind rectificarea a IV-a a bugetului propriu al judelului BuzEu
pe anul 2077 se modific5 corespunz5tor art. I-II din prezenta hot5r6ie.

Art. IV. Secretarul judetului Buz5u va asigura aducerea la cunogtin!fi
public5 a prevederilor prezentei hot516ri prin publicarea acesteia pe site-ul 

-Si

in Monitorul oficial ale judelului, precum gi transmiterea hot516rii. autoritSlilor
gi institutiilor interesate.

PRE9EDINTE,

SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURE NTIU GAVRILA
\

<_ \lXrufrt "_^

Nr. 188
BUZAU, O8 AUGUST 2OL7

Hotir6rea a fost adoptati cu 22 voturi -F€ntru,,, - voturi ,,impotrivd,,,
7 abtineri de cei 29 consilieri judeteni prezenfi.
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Affi(6

MANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

NR. LO9OT I O4.Og.2Ot7

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea Hotir6rii Consiliului Judelean Buzdu
I1r. 6ol2oL7 privind aprobarea utilizdrii in anul zoLT a

excedentului anual al bugetului propriu al judelului Buzdu
rezultat la incheierea exerciliului bugetar ta

31 decembrie 2016

Proiectul de hotSr6re a fost iniliat in baza referatului
nr.10831/03.08.20L7 al Direc[iei pentru Administrarea Patrimoniului 9i

Investilii a Consiliului Judetean Buzdu prin care solicitd suplimentarea 9i

alocarea prin redistribuire a unor sume pentru obiective de investilii ce sunt
cuprinse in lista de investifii sau pentru obiective noi ce vizeazd execulia unor
lucr5ri privind combaterea efectelor calamitSlilor din luna iulie 2017.

Pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare drum judetean DJ 203L,
kmtT+200-29+400, Ptrscov -Cozieni judetul Buzau", finantat prin programul

National de Dezvoltare Locala, derulat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale

Administratiei Publice si Afaceri Europene, ce figureaza la art. 1(II) din

Hot516rea Consiliului Judelean BuzEu nr. 60/20L7 la pozitia 2O, este necesarS,

in scopul susfinerii unor cheltuieli neeligibile, suplimentarea fondurilor alocate
de la bugetul local, cu suma de 1.011.500 lei, prevederile bugetare actualizate
stabilindu-se la suma de 1.161.500 lei.

in vederea executdrii unor lucr5ri privind combaterea efectelor
calamitSlilor din luna iulie 20t7, este necesar5 completarea art. 1(II) din

Hot5r6rea Consiliului Judelean Buz5u nr. 60/2017 cu urm5toarele pozilii:

T2.Refacere DJ L02F, C5negti-Chiliile, km 16+800-16+920
gi km 19+500, jud. Buzau

T3.Refacere DJ 103K, km 91+800-92+900
9i pod km 92+700, com Lop5tari, jud. Buzau

T4.Consolidare drum judetean DJ 203K,
Km t27+000 extravilan sat Basca Roziliei-sat Nehoiagu,
Orag Nehoiu, jud. Buzau

2.800.000 lei

5.180.000 lei

3.850.000 lei

4



Pentru asigurarea prevederilor necesare, in vederea sustinerii financiare a

acestor obiective propunem alocarea, prin redistribuirea fondurilor alocate
pentru unele obiective de investitii, pentru care nu s-au f5cut decont5ri in
cuantumul alocat sau sumele alocate nu pot fi cheltuite p6nE la finele anului,
din cauze legate de int6rzieri inregistrate Tn execufie sau in derularea
procedurilor privind achiziliile publice.

Suma de t2-841.500 lei, solicitat5 a fi redistribuitS, pentru obiectivele
enumerate, provine din dimiuarea poziliilor 26,28,39,40,4!,43,45 9i 46 ale art.
1(II) din HotErdrea Consiliului Judelean BuzEu nr. 60/2017 care vor avea
urm5toarele prevederi dupE actualizare:

26.Refacere DJ203G, poiana pinului,km
judetul Buzau

37+800,

28.Modernizare DJ 103p, tronson km 3+900-5+500,
Chiojdu, judetul Buzau

39.Reparatie capitala pod peste p6r6ul slanic pe DJ 203K,

40.Reparatie capitala pod peste 16ul BuzEu pe DJ 203K,
km 727+500, Nehoiasu ,jud.Buzau

4l.Reabilitare DJ102C, Buda-Craciunesti,
km 33+832-45+209, jud Buzau

43. Modernizare DJ 203A, km 55+900-60+000
Amara-Stavarasti

45. Reabilitare DJ 203A, km 15+000-22+000,
Batog u-M urgesti- Livada

46. Modernizare DJ220, km 70+000-78+200,
Buda-Valea Salciei, jud Buzau

1.052.000 lei

1.940.000 lei

63.500 lei

400.000 lei

100.000 lei

100.000 lei

200.000 lei

150.000 lei

FatE de cele prezentate, vb supun spre dezbatere gi aprobare proiectul
de hot5r6re pentru modificarea art. 1(II) din Hot5rdrea Consiliului Judelean
BuzEu nr. 60/2017 privind aprobarea utilizdrii in anul 2Ol7 a excedentului
anual al bugetului propriu al judelului BuzSu rezultat la Tncheierea exerciliului
bugetar la 31 decembrie 2016.

PRE9EDINTE,

PETRE7 EMANOIL NEAGU
4 , r'--''---z-
z-_---


