ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
VA

HOTARARE
pentru rectlficarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe
anul 20L7 al Bibliotecii judetene ,,V.Voiculescu" Buziu

Consiliul Judetean Buzdu;
Avdnd tn vedere:

-

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean Buzdu
nr.t4721/L7 .t0"2AL7;
raportul Directiei economice inregistrat sub nr.L4L22/ 17 .7A.20L7 ;
avizul de legalitate al Secretarului Judetului BuzEu dat pe proiectul de
hotS

16

re;

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean Buzdu
anexate la hot5r6re;
prevederile Hotd16rii Consiliului judefean Buzdu nr.69/2017 pentru
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Bibliotecii
judefene ,,V. VoiculescLt" BuzEu;
Hotdrdrea Consiliului judefean BuzEu nr. 239/2017 privind rectificarea
a VII-a a bugetului propriu al judelului Buzdu pe anul 2A17;
adresele nr.2B3B/11.10.2A17 9i nr.2947118.10.20t7 ale Bibliotecii
judefene ,,V. Voiculescu" Buzdu inregistratS la Consiliul judelean
BuzSu sub nr. 13828 / LL.fi .20L7 respectiv nr.L4239/18. 10 .2017 ;
prevederile Legii nr.273/20A6

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.215/2001 privind administratia publicE localS, republicatS, cu modificErile gi
completSrile u lterioa re,
vv

HOTARA$TE:

Art.L. Se aprob5 rectificarea I a bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul

20L7 al Bibliotecii judetene ,,V.Voiculescu" Buzdu, prevSzutin anexa care face
parte integrantS din prezenta hotdrdre,

Art.2. Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 20t7 al Bibliotecii
judetene ,,V. Voiculescu" Buzdu este alcdtuit din secfiunea de functionare gi
sec[iunea de dezvoltare.

se

Art.3.(1).

Pentru asigurarea unei bune execu[ii a bugetului pe anul 2016

imputernicegte Pregedintele Consiliului Judelean Buzdu s5 opereze
modificdri in bugetul de venituri gi cheltuieli al Bibliotecii judelene
,,V. Voiculescu" BuzHu aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de
studii, prognoze economico - sociale, buget - finanle gi administrarea
domeniului public gi privat al judetului a Consiliului Judelean BuzEu, la
propunerea cond ucerii Bibl iotecii judeten e,,V.Voicu lescLt" Buzdu.

(2).

Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevdzute in
bugetul de venituri gi cheltuieli al Bibliotecii jude[ene ,,V.Voiculescu" Buzdu
reprezintb limite maxime ce nu pot fi depEgite.

Art.4. Rectificarea definitivd se va face pe baza execuliei la 31.12.2017
gi se va prezenta Consiliului judetean spre aprobare ?n cursul trimestrului
r 2018.

Art,5. Direcfia economicS a Consiliului Judetean BuzSu gi Biblioteca
judeteand ,,V.Voiculescu" Buzdu ca ordonator terliar de credite vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hot5rdri.
Art.6.

Secretarul jude[ului BuzSu va asigura aducerea la cunogtin!6
publicd a hot5rdrii prin pubiicare pe site-ul propriu al Consiliului Judelean
Buzdu gi in Monitorul oficial al judelului precum gi comunicarea acesteia
InstituIiei Prefectului jude[ului BuzEu gi institutiei publice interesate.
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ONTRASEMNEAZA,
Eranul JUDETULUT BUzAu,

MIHAI.LAURENTIU GAVRILA
\ ,_----

Nr.244
BUZAU, 26 OCTOMBRTE 2OL7
Hot5rdrea a fost adoptati cu 32 voturi -F€ntru", - voturi ,,impotrivd",
- abtineri de cei 32 consilieri judeteni prezenli.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

,. ):iY, il4/,ttrt

D!RECTIA ECONOMICA

BUGETUL DE VENITURI S! CHELTUIELI AL
BIBLIOTECII JUDETENE BUZAU
PE ANUL 2017

LEI

INDICATORI

TOTAL VENITURI (A.I +B.I)
TOTAL CHELTUIELI (A.ll + B.ll)
din care:

PROGRAM
INITIAL

MODIFICARI
(+/-)

PROGRAM

ACTUALIZAT
2,862,450

2,852,000

10,,

2,852,000

10,450

2,962,450

A.I. VENITURI
lin care:

2,935,000

10,450

2,845,450

alocatii de la buqetul propriu al iud

2,835,000

Varsaminte din veniturile inst publice
A.ll. CHELTUIELI - ( a+b)

2,835,000

A. SECTTUNEA DE FUNCTIONARE

2,835,000
10,45C

10,450

10,450

2,845,450

lin care:
a) cheltuieli de personal

b) bunuri si servicii

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
B.I. VENITURI
lin care:

alocatii de la buqetul propriu al iud
B.II. CHELTUIELI

2,390,000
445,000

2,390,000
10,450

455,45A

17,000
17,000

17,000
17,000

17,00c
17,00c

17,000

17,00c

17,000

1/,00u

lin care:
:heltuieli de capital

Contrasemneaza
Director economic executiv
Ec Liviu Ciolan.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
NR. L4L2L/ L7.LO.aOL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdr6re pentru rectificarea I a bugetului de
venituri gi cheltuieli pe anul zOLt al
Bibliotecii judetene,,V.Voiculescu,, BuzHu
Prin adresa nr.2B3B/L1.10.2017 inregistrat5 la Consiliul Judelean BuzSu
sub nr.13B2B/LL.10.20t7, Biblioteca judefeand ,,V.Voiculescu" Buzdu solicitd

majorarea bugetului

de venituri si

cheltuieli

la titlul "Bunuri si

servicii"(2O.30.30) cu suma de 10.450,00 lei primit5 de la Consiliul Local al
Municipiului BuzEu pentru acliunile culturale ,,Zilele Pamfil Seicaru" gi ,,Zilele
Bibliotecii Judelene V. Voiculescu Buzdu".

Astfel, bugetul de venituri gi cheltuieli al Bibliotecii judefene
,,V.Voiculescu" BuzEu se va majora la partea de venituri la indicatorul
"VErs6minte din veniturile institufiilor publice" cu suma de 10.450,00 lei si la

partea de cheltuieli

la titlul 20"Bunuri si servicii" alineat 20.30.30 "Alte

cheltuieli cu bunuri 9i servicii" cu aceeagi sum5.
ModificEri in cadrul titlului 20"Bunuri si servicii" au fost solicitate prin
adresa nr.2947 /18. 10 .20L7,unde prevederile de la alineatele:

- 20.02 se majoreazS

cu suma de 11.000 lei prin diminuarea alineatului
20.01.30 cu suma de 3.000 lei 9l a alineatului 20.01.03 cu suma de 8.000 lei;

-

20.01.09 se majoreazd cu suma de 11,000 lei prin diminuarea
alineatului 20.05.30 cu suma de 7.000 lei, a alineatului 20.01.01 cu suma de
2.000 lei 9i a alineatului 20.01.02 cu suma de 2.000 lei.
Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, vE supunem spre dezbatere
aprobare proiectul de hotd16re privind rectificarea I a bugetului de venituri
cheltuieli al Bibliotecii judelene ,,v.voiculescu" Buzdu pe anul 20L7.

PRE9EDINTE
P

ETRE--J:+{AN OI L N EAG U
(--*-

,.t"A_^-*-r__

9i
gi

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA

Nr.14122/

L7 ,LO,2OL7

RAPORT

la proiectul de hotdrAre pentru rectificarea r a bugetului
de venituri gi cheltuieli pe anul 20Lt al
Bibliotecii judetene "V.Voiculescu,, Buziu

Analiz6nd proiectul

de hot516re ini[iat se constat5 au

fost

respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale,
cu modific5rile 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 functionare 9i secfiunea de dezvoltare;
sursele de finantare;

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, suslinem adoptarea proiectului

de hot5rdre in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihai!

Ciolant _t \
_
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