ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
V

HOTARARE
pentru rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe
anul 20L7 al centrului gcolar de Educalie rncluzivd
Rm. Sinat
Consiliul Judetean Buzdu;
Av6nd in vedere:

-

*
-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu
nr.L4Lt9/17.70.2017;
raportul Directiei economice inregistrat sub nr. 7412a/ L7 .10.2017 ;
avizul de legalitate al Secretarului Judetului BuzSu dat pe proiectul de
hotdrdre;

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean Buzbu
anexate la hotSr6re;
Hotd16rea Consiliului judelean BuzEu nr.67/20L7 pentru adoptarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Centrului gcolar de
Educatie Incluziv5 Rm. SSrat;
HotS16rea Consiliului judefean BuzSu nr.239/2017 privind rectificarea
a VII-a a bugetului propriu al judetului Buzbu pe anul 2017;
prevederile Dispozitiei Pregedintelui nr.683/06.10 .20t7 privind
modificarea prevederilor unor alineate in cadrul aceloragi capitole ale
bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Judefului Buzdu aprobat pe
anul 2017;
prevederile Hot5rdrii Guvernului nr.564/20t7 privind modalitatea de

acordare

-

a

drepturilor copiilor cu cerinle educalionale speciale

gcolarizali in sistemul de invS!5m6nt preuniversitar;

prevederile Legii nr.273/2006

privind finantele publice locale, cu

modificSrile 5i complet5rile ulterioare,

tn temeiul art.91, alin.(i) lit."b" alin.(3), lit."a" gi art.97 din Legea
nr.2t5/2001 privind administra!ia publicH localS, republicatS, cu modificErile gi
complet5rile ulterioare,
vv

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobS rectificarea I a bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul
2017 al Centrului $colar de Educatie Incluzivb Rm. SErat prevdzut in anexa

care face parte integrant5 din prezenta hot516re.

Art.2.(L). Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului
$colar de Educatie incluziv5 Rm. SErat este alc5tuit din secliunea de
fu nctiona re.

(2).Bugetul sec[iunii de functionare cuprinde veniturile necesare
finantdrii cheltuielilor curente pentru realizarea competenlelor stabilite prin
lege gi cheltuielile curente respective.

se

Art.3.(1)" Pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe anul 2017

imputernicegte Pregedintele Consiliului Jude[ean BuzEu sd opereze
modificSri in bugetul de venituri gi cheltuieli al Centrului gcolar de Educafie
Incluzivd Rm. Sdrat aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei be
studii, prognoze economico - sociale, buget - finanle gi administrarea
domeniului public ai privat al jude[ului a Consiliului Jude[ean Buzdu, la
propunerea conducerii Centrului $colar de Educatie Incluzivb Rm. SErat
(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prev5zute ?n
bugetul de venituri gi cheltuieli al Centrului gcolar de Educalie Incluziv} Rm.
SErat reprezintd limite maxime ce nu pot fi depSgite.

Art.4. se valideazd Dispozifia Pregedintelui nr,683/06.10 .20L7.

Art.5. Rectificarea definitivS se va face pe baza execuliei la 31.L2.2017
gi se va prezenta Consiliului judetean spre aprobare in cursul trimestrului I
20 18.

Art.6. Directia economic5 a Consiliului Jude[ean Buzbu gi Centrul gcolar

de Educatie Incluziv5 Rm, Sdrat ca ordonator tertiar de credite vor aduce
indeplinire prevederile prezentei hotd16ri,

la

Art.7.

Secretarul judetului BuzSu va asigura aducerea la cunogtin[5
public5 a hotdriirii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judelean
BuzSu 5i in Monitorul oficial al judelului, precum gi comunicarea acesteia
Institutiei Prefectului judetului BuzEu gi instituiiei publice interesate.
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REgEDINTE,
"

;;i+ma*

IL

NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
R.ETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI LAURENTIU GAVRILA
Nr. 243

\
i

BUZAU, 26 OCTOMBRTE 2OL7

Hotir6rea a fost adoptatd cu 31 voturi -F€nttu", - voturi ,,impotrivd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri judeleni pnezengi.
(Doamna consilier judeiean Vieru Mariana Eliza nu particip5 la vot fiind sub
incidenta art. 46 alin. (1) coroborat cu art, 98 din Legea nr.2t5/200t).

CONSIL!UL JUDETEAN BUZAU

ANEXA
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BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
CENTRULUI$COLAR DE EDUCATIE TNCLUZVA RM SARAT
PE ANUL 2017

'AL VENITURI (A.1 + B.1)
(4.2 + B.2l
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Director econom ic executiv
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE
NR.141Lg l L7.LO.ZOL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re pentru rectificarea I a bugetului de
venituri gi cheltuieli pe anul 2O1t al
centrului gcolar de Educatie rncluzivi Rm. sirat
Prin Hot5rdrea Guvernului nr.564/2017 privind modalitatea de acordare

a

drepturilor copiilor cu cerin[e educalionale speciale gcolarizati in sistemul de
invSlSmdnt preuniversitar, la parte de cheltuieli a prevederilor destinate pl5!ii
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES care urmeazd cursurile unitSlilor de
invS!5m5nt special de stat si nu numai, au apbrut preciz5ri privind reflectarea
sumelor respective in bugetele unitSlilor de invS!5m6nt la care sunt inscrisi
beneficia rii.

Astfel, bugetul de venituri 9i cheltuieli al Centrului gcolar pentru Educalie
Incluzivb Rm. SSrat se modificd prin introducerea la titlul 57 ,,Asisten!5

social5", alineatul 57.02.01 ,,Ajutoare sociale in numerar" a prevederilor
bugetare in sumE de 46.000 lei prin diminuarea prevederilor bugetare de la
titlul 20 ,,Bunuri 9i servicii" cu aceiagi sum5.
Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, vd supunem spre dezbatere si
aprobare proiectul de hot516re pentru rectificarea I a bugetului de venituri gi
cheltuieli al Centrului $colar de Educatie Incluziv5 Rm.S5rat pe anul 20L7.

PRE9EDINTE

PETRE.EMANOIL NEAGU
,--

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
N r. 14 LzO I L7 .LO.TOL7

RAPORT

la proiectul de hotirdre pentru rectificarea r a bugetului
de venituri gi cheltuieli pe anul 20L7 al
Centrului gcolar de Educatie Incluzivi Rm.Sirat
AnalizSnd proiectul de hot5rSre iniliat se constat5 au fost
respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale,

cu

modificErile gi complet5rile ulterioare in ceea ce privegte:

-

rectificarea bugetului;

structura bugetului at6t la partea de venituri c6t gi la partea

de cheltuieli

-

pe sectiunea de funclionare;

sursele de finantare;

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, suslinem adoptarea proiectului

de hotSrdre in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail
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