ROMANIA
coNsrLrut- JUDETEAN BU zilu

norAnAne
pentru rectificarea a rrr-a a bugetului de venituri

gi

cheltuieli pe anul 2oL7 al Teatrului ,,George ciprian" Buziu
Consiliul Judelean BuzEu;
Avdnd in vedere:

-

-

expunerea de motive

a

Pregedintelui Consiliului Judelean Buzdu

nr.14123/77 .L0.2A77;
raportul Direc[iei economice inregistrat sub nr.74L24/t7.LO.2AU;
avizul de legalitate al Secretaruiui Jude[ului BuzSu dat pe proiectul
de hot516re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului ludetean BuzEu
anexate la hotdr6re;
prevederile tr-iotdrArii Consiliului Jude[ean Buzdu nr.7l/20t7 pentru
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului
,,George Ciprian" BuzEu ;
prevederile Hot516rii Consiliului Jude[ean BuzEu nr. 179/2017 pentru
rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2OL7 al
Teatrului,,George Ciprian" Buzdu;
prevederile Hotd16rii Consiliului Judelean Buzdu nr. 193/2017 pentru
rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2077 al
Teatrului,,George Ciprian" Buzdu;
prevederile Dispozif iei Pregedintelui nr.683/06.10 .20L7 privind
modificarea prevederilor unor alineate in cadrul aceloragi capitole ale
bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Judefului Buzdu aprobat
pe anul 20t7;
adresele Teatrului ,,George ciprian" Buzbu nr.2324/09.10.20t7 9i
nr.2323/09.10.2077 inregistrate la Consiliul Judetean BuzSu sub
nr.737791 10. 10 .2At7 respectiv n r" 13 780 / t0 .10 .2017 ;
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 modificbrile

gi complet5rile ulterioare,

HOrARASrr:
Art.l.Se aprobd rectificarea a IIi-a a bugetului de venituri gi cheltuieli
pe anul 2017 al Teatrului ,,George Ciprian" Buzdu prevbzut in anexa care face
parte integrantS din prezenta hot5rdre.

Art.2'(1). Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2Ot7 al

Teatrului
,,George Ciprian" Buzdu este alcStuit din secfiunea de func[ionare 9i secfiunea
de dezvoltare;

(2).

Bugetul sectiunii de func[ionare cuprinde veniturile necesare
finantbrii cheltuielilor curente pentru realizarea competenlelor stabilite prin
lege gi cheltuielile curente respective"

Art.3.( 1). Pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe anul
2077 se imputernicegte Pregedintele Consiliului Jude[ean BuzEu s5 opereze
modificEri in bugetul de venituri gi cheltuieli al Teatrului ,,George Ciprian"
BuzEu aprobat conform art" 1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii,
prognoze economico - sociale, buget - finan[e gi administrarea domeniului
public 5i privat al judetului a Consiliului Judelean BuzEu, la propunerea

conducerii Teatrului,,George Ciprian" BuzEu.

(2).

Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevdzute in
bugetul de venituri gi cheltuieli al Teatrului,,George Ciprian" Buzdu reprezintfi
limite maxime ce nu pot fi depSgite.

Art.4. se valideaz5 Dispozitia pregedinterui nr,683/06.10 .2aL7.
Art.5. Rectificarea definitivb se va face pe baza execuliei la 31.12.2017
gi se va prezenta Consiliului jude[ean spre aprobare ?n cursul trimestrului I
20 18.

Art.5, Directia economicd a

Consiliului Judelean BuzEu gi Teatrul
Ciprian"
BuzEu
ca
ordonator terliar de credite vor aduce la indeplinire
,,George
prevederile prezentei hotbrSri.

Art.7. Secretarul jude[ului

va asigura aducerea la cunogtin!5
public5 a hotb16rii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului :uOegean
BuzEu 5i in Monitorul oficial al judelului, precum gi comunicarea acesteia
InstituIiei Prefectului jude[ului BuzSu gi institu!iei publice interesate,
BuzHu

PRE$EDINTE,
,

'"',,i\---""OI L N EAG U

P"E,TRENEM AN

'1

.'.

C)/

Oi

z.\

(iaiil.'1..l

ZtZt-r-q
coNrRAsE
EAZA,
*yR.ETARUL
JUDETULUI BUZAU,
MN

MIHAI-LAU

RE

\'--

NTIU GAVRILA

Nr.245
BUZAU, 26 OCTOMBRTE 2OL7
Hot5r6rea a fost adoptatd cu 32 voturi -pentrJt,,, - voturi ,,impotrivd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezenli.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

ANEXA

ra

Hcl nl

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
TEATRULUI ,, GEORGE ClpRtAN ,, BUZAU (SURSA G)
PE ANUL 2017

INDICATORI

PROGRAM

ACTUALIZAT

IOTAL VENITURI (A.1 + B.f )
TOTAL CHELTUTELI (A.2+8.2)
din care:
A. SECTIUNEA DE FUNGTIONARE
A.1. VENITURI (a+b+c+d)
din care:
a) venrtun proprii

b)subventii

pentru@

LEI
PROGRAM
RECTIFICAT

!NFLUENTE
(+/-)

2,536,400

0

2,536,400

2,536,400

0

2,536,400

2,424,400

-6,000

2,419,400

300,000
2,165,000

) donatii si sponsorizari

300,00c
2,165,00C
24,40C

24,400

d)Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

-65,000

-6,000
-6,000

A.2.CHELTUIELI-(a+b)

2,424,400

din care:
a) cheltuieli de personal

1,000,000

b) bunuri si servicii

1,424,400

-6,000

112,000

6,000

65,000

6,00c

-71,00c
2,419,400
1,000,00c
1,418,40A

B.

SECTTUNEA DE DEZVOLTARE
B.1. VENITURI (a+b)

1

18,000

Cin care:

arvarsamtnte 0tn secttunea de functionare
b) Alte programe comunitare finantate in
perioada 2014-2020 (APC) -Sume primite

7'1,000

47,000

47,000

in contul platilor efectuate in anul curent

(48.15.01)
8.2. CHELTUIELI (a+b+c)
din care:
a) Finantare externa nerambursabila
(58.1 5.02) alte programe comunitare
finantate in perioada 2014-2020
FD EXT NERAM
b) Cheltuieli neeligibile (58.15.03) alte
programe comunitare finantate in perioada
201 4-2020 co ntri butie CJ

c) Cheltuielide capital (licenle)

1

12,000

6,000

1

18,000

47,00c

47,000

65,000

65,000

6,000

Contrasemneaza
Director econom ic executiv
Ec Liviu Ciolan

6,000
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE
NR. L4L23/ L7.LO.aOL7

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru rectificarea a rrr-a a bugetului de venituri gi
cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului "George ciprian" Buziu

Prin ad resele nr. 2324/ 09 .1 0. 20 17 gi nr.2323 /09. 1 0. 2017 in registrate la

Consiliul Judelean Buz5u sub nr.L3779l10.10,20t7

respectiv

nr.13780/10.10.2017, Teatrul ,,George Ciprian" BuzEu solicit5 modific5ri in
bugetul propriu prin diminuarea prevederilor de la titlul 20 ,,Bunuri gi servicii"

cu suma de 6.000 lei si majorarea prevederilor de la titlul 7L ,,Cheltuieli de
capital" in vederea achizifionSrii licenlei MPLC pentru proieclie public5 de film
in luna decembrie 2017.
Av6nd in vedere prevederile art.49 alin(S)

din

Legea 273/2006, potrivit

cdrora virErile de credite bugetare tn cadrul aceluiasi capitol bugetar sunt de

competenla ordonatorului principal de credite, se opereazE modificbri in
cadrul titlului 10 ,,Cheltuieli de personal" prin diminuarea prevederilor

bugetare ale alineatului 10.01.01 cu suma

de 6.000 lei 9i

majorarea

prevederilor bugetare ale alineatului 10.01.13 cu aceiagi sum5.
Fa!5 cele prezentate mai sus, vE supunem spre dezbatere 9i aprobare
proiectul de hot5r6re privind rectificarea a III-a a bugetului de venituri gi
cheltuieli pe anul 20L7 al Teatrului ,,George Ciprian" BuzEu.

PRE9EDINTE

PETRE.EMANOIL NEAGU

, nn^_r__

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA

Nr.14L24l L7.LO.lOL7

RAPORT

pentru rectificarea a rrr-a a bugetului de venituri gi
cheltuieli pe anul 2oL7 al Teatrului "George ciprian"
Buzdu

Analiz6nd proiectul de hotb16re iniliat se constat| au fost
respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale,

cu modific5rile

gi completdrile ulterioare in ceea ce privegte:

-

structura bugetului at6t la partea de venituri c6t gi la partea de

-

cheltuieli pe sectiunea de funcgionare 9i secliunea de dezvoltare;
sursele de finan[are;

rectificarea bugetului;

AvSnd

in

vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

proiectului de hotdrare

Tn

forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolan
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