ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri

9i

cheltuieli pe anul 2OL7 al Centrului $colar de Educatie

Incluzivi

Consiliul Jude[ean BuzEu ;
Av6nd in vedere:

-

-

expunerea de motive

a

Buzdu

Pregedintelui Consiliului Judetean Buzdu

nr.74713/L7 .10.2017;
raportul Direcliei economice ?nregistrat sub nr. L4LL4/L7.t0.2017 ;
avizul de legalitate al Secretarului Judetului BuzSu dat pe proiectul
de hotbr6re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean Buzbu
anexate la hot5r6re;
prevederile Hot5rdrii Consiliului Judetean Buzdu nr.63120t7 pentru
aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului
$colar de Educafie Incluzivb Buzdu;
prevederile HotSrSrii Consiliului Judetean BuzEu nr.LtB/2017 pentru
rectificarea I a bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2Ol7 al
Centrului $colar de Educalie Incluzivd BuzEu;
prevederile Hotb16rii Consiliului Judelean BuzEu nr.23912017 privind
rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judelului Buz5u pe anul

20t7;
prevederile Dispozi[iei Pregedintelui nr.683/06.10 .2017 privind
modificarea prevederilor unor alineate in cadrul aceloragi capitole ale
bugetului propriu de venituri 9i cheltuieli al Jude[ului Buzdu aprobat
pe anul 20t7;
adresele nr.2567106.l-0 .2077 gi nr.265 U17 .t0.2017 ale Centrului
gcolar de Educafie Incluzivb Buzbu inregistrate la Consiliul judefean
BuzSu sub nr. 73629109,10.2017 respectiv nr.

I4t63l 17.10.2017 ;

prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.56412017 privind modalitatea de
acordare a drepturilor copiilor cu cerinfe educafionale speciale
gcolarizali in sistemul de inv5fbmdnt preuniversitar;
prevederile art.19 alin.(2) si art,69 din Legea nr.27312006 privind
finan[ele publice locale, cu modificErile gi completdrile ulterioare,

tn temeiul art.91, alin.(1) lit."b" alin.(3), lit."a" gi art.97 din

Legea

nr.2LSl2OO1 privind administra[ia publicE localS, republicatS, cu modificirile
gi completSrile ulterioare,
vv

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprob} rectificarea a II-a a bugetului de venituri 9i cheltuieli
pe anul 2OI7 al Centrului $colar de Educalie IncluzivS Buz5u prevSzut in
anexa care face parte integrantE din prezenta hot5riire.

Art.2. Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului gcolar
de Educa[ie Incluzivd Buzbu este alcdtuit din secliunea de funclionare 9i
sectiunea de dezvoltare.

Art.3.( 1). Pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe anul
20t7 se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judelean BuzEu sd opereze
modificSri in bugetul de venituri 9i cheltuieli al Centrului gcolar de Educa[ie
Incluziv5 Buzdu aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de
studii, prognoze economico - sociale, buget - finan!e 9i administrarea
domeniului public gi privat al judelului a Consiliului Jude[ean BuzEu, la
propunerea conducerii Centrului $colar de Educalie Incluzivd Buzdu.

(2), Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prev5zute in
bugetul de venituri gi cheltuieli al Centrului gcolar de Educalie IncluzivE BuzEu
reprezintS limite maxime ce nu pot fi depSgite.
Art.4. Se valideaz5 Dispozitia Presedintelui nr.683/06.

10

.20L7.

Art.5. Rectificarea definitivd se va face pe baza execuliei la 31.L2.20L7
gi se va prezenta Consiliului jude[ean spre aprobare ?n cursul trimestrului I
20 18.

Art.6. Direcfia economic5 a

Consiliului Judelean BuzEu gi Centrul
de
Educatie
Incluzivd
Buzbu
ca
ordonator ter[iar de credite vor aduce
$colar
prevederile
la indeplinire
prezentei hotb16ri.

Art,7. Secretarul judeiului BuzEu va asigura aducerea la cunogtin!5
publicE a hot5rdrii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judelean
Buzdu gi in Monitorul oficial al judelului, precum gi comunicarea acesteia
Institutiei Prefectului judetului BuzEu gi institutiei publice interesate.
PRE$EDINTE,

NOIL NEAGU

NTRASEMN EAZA,

ARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA
\

Nr 24O
BUZAU

I

, 26 OCTOMBRTE 20L7

Hotirdrea a fost adoptatd cu 32 voturi ,,p€[tru", - voturi ,,impotrtvd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri judegeni prezenli.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

ANEXA
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BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE |NCLUZIVA (SC 1) BUZAU
PE ANUL 2017

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

din care:

TUTELT - (

8.1.
din care:

Contrasemneaza
Director economic executiv
Ec Liviu

Ciolan
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE
NR.

L4LL3/ L7.LO.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdr6re pentru rectificarea a rr-a a
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anur 2oL7 al
Centrului gcolar de Educalie Incluzivi Buziu

Prin Hotdr6rea Guvernului nr.564/2017 privind modalitatea de acordare
a drepturilor copiilor cu cerinle educalionale speciale gcolarizali Tn sistemul de
TnvS[5m6nt preuniversitar, la parte de cheltuieli a prevederilor destinate pl5fii

drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES care urm eazd cursurile unitS!ilor
de invS!5m6nt special de stat 9i nu numai au apErut preciz5ri privind
reflectarea sumelor respective

in

bugetele unit5tilor de inv5t5m6nt la care

sunt tnscrigi beneficiarii.

Astfel, bugetul de venituri 9i cheltuieli al Centrului gcolar pentru
Educalie Incluziv5 BuzEu se modific5 prin introducerea la titlul 57 ,,Asisten!}
social5", alineatul 57.02.01 ,,Ajutoare sociale in numerar" a prevederilor
bugetare in sumE de 507.000 lei prin diminuarea prevederilor bugetare de la
titlul 20 ,,Bunuri 9i servicii" cu aceiagi sum5.
Influenle in bugetul de venituri 9i cheltuieli al Centrului gcolar pentru
Educafie Incluziv5 Buz5u au fost introduse 9i prin adresa nr.2567/O6.tO.2Ol7
prin care solicit5 majorarea bugetului de venituri si cheltuieli la tiilul ,,Bunuri

si servicii" (20.30.30) cu suma de 1.500,00 lei primit5 cu titlul de
sponsorizare.

Conform prevederilor art.69 din Legea 273/2006 privind finan[ele
publice locale, institutiile publice pot folosi pentru desfSgurarea activitSlii lor,
bunuri materiale 9i fonduri b5negti primite de la persoane juridice gi fizice,
sub form5 de donalii 9i sponsoriz5ri, cu respectarea dispozi[iilor legale.

Fondurile bEnesti acordate de persoanele juridice 9i fizice, primite sub
formE de donaf ii 9i sponsoriz5ri, in situalia institutiilor publice finanlate
integral de la buget, se vars5 direct la bugetul din care se finan[eazd acestea.
Cu aceste sume se majoreazd creditele bugetare ale bugetului respectiv se
9i
vor utiliza cu respectarea destinatiilor stabilite de transmil5tor.
Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre dezbatere
9i

aprobare proiectul de hot5rdre privind rectificarea a II-a a bugetului de
venituri gi cheltuieli al Centrului $colar de Educa[ie Incluziv5 BuzSu pe anul
20L7.

PRE$EDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

)/u\-\+
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA

Nr. /.10.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotir6re pentru rectificarea a rr-a a
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 20 Lr ar
Centrului gcolar de Educalie Incluzivd Buziu

Analiz6nd proiectul de hotdr6re inigiat se constat5 au fost respectate

prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale,
modific5rile gi completdrile ulterioare

-

Tn ceea

cu

ce privegte:

rectificarea bugetului;

structura bugetului atdt la partea de venituri cdt gi la partea
de cheltuieli pe sectiunea de funclionare 9i sec[iunea de
dezvoltare;

-

sursele de finantare;

Av6nd

in vedere cele prezentate mai sus, suslinem adoptarea

proiectului de hot5r6re in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Liviu Mihail

Ciolan
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