ROMANIA
coNsrlruL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr

pentru rectificarea a rr-a a bugetului de venituri gi
cheltuieli pe anul 2o1T al Muzeului judefean Buziu
Consiliul Judetean BuzEu;
Av6nd in vedere:

-

expunerea de mr:tive a Pre5edintelui Consiliului Jude[ean Buzdu
nr.L4I25/17 .70.2At7 ;
raportul Directiei economice inregistrat sub nr. L4t26/17.tO.2Ol7;
avizul de legalitate al Secretarului judelului Buzbu dat pe proiectul
de hotd16re;
rapoartele comisiitor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzEu
anexate la hotdrdre;
prevederile Hotdrdrii Consiliului Judelean BuzHu nr.7O/20L7 pentru

aprobarea bugetului de venituri

-

-

al

Muzeului Judelean BuzSu;
prevederile HotErdrii Consillului Judelean Buzdu nr.166/2017 pentru

rectificarea

-

gi cheltuieli pe anul 2Ol7

I a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2Ol7 al

Muzeului Judetean BuzEu
adresa Muzeului Judelean Buzdu nr.2115/17.10.2017 ?nregistratfi la
Consiliul Judelean Buz5u sub nr. L4L45/t7.t0.20L7;

prevederile Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare,

in temeiul art.91, alin.(1) lit""b" alin.(3), lit."a,, gi

art.97 din Legea
nr.2L5/2001 privind administra[ia publicd localS, republicatS, cu modific5rile
gi completdrile uiterioare,

FtoTARAprrr
Art.L. Se aprobd rectificarea a li-a a bugetului de venituri gi cheltuieli
pe anul 2017 al Muzeului judefean Buzdu prevSzut in anexa care face parte
integrantd din prezenta hot516re.

Art.2' Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2OL7 al Muzeului
judelean Buzdu este alc5tuit clin sec[iunea de func[ionare gi secliunea de
dezvolta re,

Art.3.(1)" Pentru asigurarea unei bune execu[ii a bugetului pe anul

20L7 se imputernicegte Pre5edintele Consiliulr-li Judelean Buzbu s5 opereze
modificdri Tn bugetul de venituri gi cheltuieli al Muzeului judelean BuzSu
aprobat conform art.1, cLr avizul prealabil al Comisiei de studii, prognoze
economico - sociale, buget - finan[e gi administrarea domeniului public gi
privat al jude[ului a Consiliului Juclefean Buzbu, la propunerea conducerii
Muzeului jude[ean BuzEu,

(2).

Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prev5zute in
bugetul de venituri gi cheltuieli al Muzeului judelean BuzEu reprezintd limite
maxime ce nu pot fi depbgite.

Art.4. R.ectificarea definitivH se va face pe baza execuliei la 31.L2.2017
gi se va prezenta Consiiiului judetean spre aprobare in cursul trimestrului I
20 18.

Ant.5, Direc[ia economic5 a Consiliului Jude[ean Buzdu gi Muzeul
judetean Buzdu ca ordonator terliar rle credite vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hot516ri.

Art.6. Secretarul judefului BuzEu va asigura aducerea la cunogtin!5
publicd a hot5rdrii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judelean

Buzdu gi in Monitorul oficial al jude[ului, precum gi comunicarea acesteia
Institutiei Prefectului judetului BuzEu gi instituIiei publice interesate.

PRE$EDINTE,
PETR.E:

NOII. NEAGU

6PS r

* // m;::sf\,

RASEMNEAZA,
R.UL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA

Nr. 246
BUZAU, 26 OCTOMBRTE 2OL7
Hot5rirea a fost adoptatE cu 32 voturi -F€ntru", - voturi ,,impotrivd,,,
- abgineri de cei 32 consilieri judeteni prezenfi.

CONSILIUL JUDETEAN

BUZAU

ANEXA

/";7iV "r, ileftotL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
MUZEULUI JUDETEAN BUZAU
PE ANUL 2017

LEI
INDICATORI
TOTAL VENITURI ( A.1. + B.1.)
TOTAL CHELTUIELI (A.2 + B.2.)
drn care:
A. SECTTUNEA DE FUNCTIONARE
A.1. VENITURI

PROGRAM
INITIAL
3,345,
3,345,000

MODIRICARI

PROGRAM

(+^)

ACTUALIZAT
3,345,000
3,345,000

3,o50,ooo
3,050,00c

3,050,000
3,050,000
80,000

A.2.GHELTUIELI-(a+b)

80,00c
2,970,00c
3,050,000

din care:
a) cheltuieli de persona

1,800,00c

-50,000

,750,00c

b) bunuri si servicii

1,250,000

50,000

1,300,00c

din care:
a) venituri proprii
b) transferuri Intre unitati ale administratiei publice

2,9 (O,OrJt)

3,050,000

B. SEGTIUNEA DE DEZVOLTARE
8.1. VENITURI

295,000

295,00C

295,000
295,000

295,00C
295,00C

295,000

295,00C

Cin care:

transferuri intre unitati ale administratiei publice
B.2. CHELTUIELI
din care:
cheltuieli de capital

Di

Contrasemneaza
rector economic executiv

Ec.LiviuCiolan
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE
N R. 14 L25 / L7 .LO.2OL7
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re pentru rectificarea a rr-a a
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 20 L7 al Muzeului
judetean Buzdu
\

Proiectul de hot516re privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri
gi cheltuieli pe anul 20t7 al Muzeului judelean Buz5u a fost ini[iat in baza
adresei nr. 2LL5/L7.L0.20t7 inregistrat5 la Consiliul judelean BuzEu sub
nr.t4L45/L7.L0.20L7 prin care solicit5 majorarea prevederilor bugetare de la
titlul 20 "Bunuri 9i servicii" cu suma de 50.OOO lei prin diminuarea
prevederilor bugetare de la titlul 10 ,,Cheltuieli de personal" cu aceiagi sum5,
ca urmare a economiei inregistrate la trimestrul al III-lea datorat5 neocup|rii
posturilor vacante pentru care au fost prevederi bugetare.
Av6nd in vedere prevederile art.49 alin(S) din Legea 273/2006,
potrivit cdrora virErile de credite bugetare Tn cadrul aceluiagi capitol bugetar
sunt de competenla ordonatorului principal de credite, se opereaz} modificdri
in cadrul:
- titlului 10 ,,Cheltuieli de personal" prin diminuarea prevederilor
bugetare ale alineatului 10.03.06 cu suma de 5.000 lei 9i majorarea
prevederilor bugetare ale alineatului 10.01.13 cu aceiagi sumS;
- titlului 20 ,,Bunuri gi servicii" prin diminuarea prevederilor
bugetare de la alineatele:
- 20.13 cu suma de 5.000 lei 9i majorarea prevederilor
alineatului 20.05.30 cu aceiagi sumS;
- 20.16 cu suma de 35.000 lei 9i majorarea prevederilor

alineatului 20.05.30 cu suma

de 15.000 lei gi

ale

alineatului 20.30.30 cu suma de 20.000 lei;
- titlului 7L ,,Cheltuieli de capital" prin diminuarea prevederilor
bugetare ale alineatului 7t.03 cu suma de 60.OOO lei 9i majorarea
prevederilor bugetare ale alineatului 71.01.03 cu aceiasi sumE.

Fa[5 de cele prezentate mai sus, vE supunem spre dezbatere 9i
aprobare proiectul de hot516re privind rectificarea a II-a a bugetului de
venituri 5i cheltuieli finanfat din venituri proprii si subvenlii al Muzeului

judetean BuzEu pe anul 20L7.

PRE9EDINTE

PETRE.EMANOIL NEAGU
{

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA

Nr.14126/ L7.LO.TOL7

RAPORT

la proiectul de hotirdre pentru rectificarea a rr-a a
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 20 Ll al
Muzeului judetean Buziu

Analizdnd proiectul de hot516re iniliat se constat5 au fost
respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale,

cu modificdrile

gi completdrile ulterioare in ceea ce privegte

:

-

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

-

cheltuieli pe sectiunea de functionare 9i secliunea de dezvoltare;
sursele de finantare;

rectificarea bugetului;

Av6nd

in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

proiectului de hot5rare in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihait

Ciolan,
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