ROMANIA
coNSrLruL JUDETEAN euzAu

norAnAnr

pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi cheltuieli
pe anul 2oL7 al Dinectiei Generale de Asistentd socialS gi
Proteclia Copilului Buziu
Consiliul judegean Buziiu;
Av6nd in vedere:

a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu
.20t7 ;
raportul Directiei economice inregistrat sub n r.t4l2\/ 17.L0.2017 ;
avizul de legalitate al Secretarului Jude[ului Buzbu dat pe proiectul
de hot516re'
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Buzdu
anexate la hotSr6re;
prevederile Hot5rArii Consiliului jude[ean BuzEu nr. 73/2017 pentru
expunerea de motive
n

r,

141 27 / 17 .L0

adoptarea bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 20L7

al

Direcliei Generale de Asisten[H SocialS 9i Protecfia Copilului BuzEu;
prevederile HotErdrii Consiliului Judetean BuzSu nr. 2L5/2017 pentru
rectificarea i a bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2017 al
Directiei Generale de Asistenti SocialS si Protec[ia Copilului Buzbu;
prevederile Hot5rdrii Consiliului Judetean BuzEu nr. 239/2017 privind
rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judetului Buzdu pe anul
2017;

adresa Ministerului Muncii
n

r. 1 586/SGA/ 25.A9.2017

gi

J

ustitiei

Socia le

;

adresele nr.54220/L6.LA.20t7 si nr.54625/77.10.2017 ale Direcliei
Generale de AsistentH SocialS si Protectia Copilului BuzEu ?nregistratE
la Consiliul Judetean BuzEu sub nr.14036 /76.L0.2077 respectiv
nr.74752/ 17 . LA.?-017

;

prevederile Legii nr.273/2A06 privind finantele publice locale, cu
modificSrile gi connplet5rile ulterioare;

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

Legea

nr.215/2001 privind administra[ia publicd localS, republicatd, cu modificSrile
completdrile u lterioare,

gi

vv

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprob5 rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi cheltuieli
pe anul 2OL7 al Directiei Generale de Asisten[5 Social5 gi Proteclia Copilului
Buzdu, prevdzut in anexa care face parte integrantb din prezenta hot516re.

Art.2.(L).

Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2A77 al Direcliei
Generale de Asisten[5 SocialS gi Frotec[ia Copilului BuzEu este aprobat pe
surse de finanlare, finan[at in[egral de la buget gi din fonduri externe
nerambursabile;

(2). Bugetul de venituri gi cheltuieli finantat integral de la buget se

diminueazd la sectiunea de funcfionare, partea de venituri cu suma de 300.000
lei la indicatorului de venituri ,,Subvenfii de la bugetul de stat pentru finan[area
drepturilor acordate persoanelor cu handicap" $i la partea de cheltuieli la titlul
57 ,,Asistenta socialS" cu aceiagi sumS;
(3). Sectiunea de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli
finantat integral de la buget 9i lista obiectivelor de investitii se modificb
corespunz5tor solicit5rii Direc[iei Generale de Asisten!5 SocialS gi Proteclia
Copilului BuzEu inaintate prin adresa nr.54220/16.10 .ZAfl

Art.3, Rectificarea definitiv5 se va face pe baza execu[iei la 31.12.2017
5i se va prezenta Consiliului judetean spre aprobare in cursul trimestrului I
20 18.

Art.4. Directia economic5 a Consiliului Jude[ean BuzEu gi Direclia
GeneralS de Asisten[b SocialS si Frotec[ia Copilului Buzbu ca ordonator tertiar
de credite vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot516ri.
Art.5" Secretarul judetului

va asigura aducerea la cunogtin[5
publicd a hotdrdrii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judelean
Buzdu gi in Monitorul oficial al judetului precum gi comunicarea acesteia
BuzEu

Institutiei Prefectului judetului Buzdu gi serviciilor publice judetene interesate.

PRE9EDINTE,

OIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
AR.I.JL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAU RENTIU GAVRILA

Nr.247
BUZAU, 26 OCTOMBRIE 2OL7

4.

1_',

Hotdr6rea a fost adoptatd cu 32 voturi -F€nttu", - voturi ,,impotrivd",
- abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezenti.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

Dr

REcTl Er c EN

E

RALE

/a ;l:i^,,. a4rfiotr

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
E A copr LU LU I A

iiff,1.r1iH):ffi'1ffi

INDICATORI

l-ToTrEcI

PROGRAM

INITIAL

TOTAL VENITURI
TOTAL CHELTUIELI

Modificari

PROGRAM

1+/_)

ACTUALIZAT

123,167,000
123,167,000

-300,000

'122,067,00c

-300,000

-300,000

122,967,000
122,967,000

din care:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI - TOTAL(1 +2+3+4)
din care:
l.alocatii de la bugetul propriu al judetului
Buzau
2. Sume defalcate din TVA pentru sustinerea
;istemului de protectie a copilului si a
:entrelor de asistenta sociala a persoanelor cu

121,767,000

25,1 53,00C

25,153,000

32,293,00C

32,293,000

randicap
3.Subventii de la bugetul de stat pentru
'inan[area drepturilor persoanelor cu handicap
4.Subventii primite de la bugetul de stat pentru
finantarea cheltuielilor cu personalul medical
al cabinetelor medicale din unitdtile de
invatemant special gi personal medical CAMS
Pogoanele

62,615,00C

-300,000

62,315,000

1.452.00C

1,452,000

CHELTUIELI
din care:

122,067,00C

-s00,000

'12'l,767,000

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE

122,067,00C

-300,000

121,767,000

din care:
a1)chelturelr de personal DGASPC

47.000.000

a2)cheltuieli de personal pt.personalul medica
b1) bunuri si servicii DGASPC
b2) bunuri si servicii pt. cabinetele medicale
c) aJutoare sociale in numerar

47,000,00c

1,352,00C

1.352.00C

11,000.00c

11,000,00c

100,00c

dir

62,615,00C

100,00c
-300,000

62,315,00C

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
f\ruuaur ue ra rJugelut ptupilu at Juoelutut
Buzau

1

,1

00,00c

1,100,00c

1,100,00c

1,100,00c

CHELTUIELI

1,100,000

1,100,00c

Cheltuieli de capital

1,100,00c

1,100,00c

Contrasemneaza

Director executiv
Liviu Ciolan \
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coNsrlruL

JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE
NR. L4L27 / L7.LO.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi cheltuieli
pe anul 2017 al Directiei Generale de Asisten!5 Social5 gi
Protectia Copilului Buziu
in baza adresei Ministerului Muncii 9i
Justifiei Sociale nr. 1586/SGA/25.09.20t7 prin care se adreseazS Agenliei
Proiectul de hotSrdre a fost initiat

Nalionale pentru Pl5!i 9i Inspec[ie SocialS cu privire la modific5rile din Anexa

,,Transferurilor pentru finanlarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap", unde Judelului Buzdu i se diminueaz5 ,,Subvenlia de la bugetul de
stat pentru finanfarea drepturilor persoanelor cu handicap" ct) suma de
300.000 lei.
Prin urmare, bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral de la buget al

Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Protecfie a Copilului BuzEu, la
secfiunea de funcfionare, la partea de venituri se diminueaz5 la indicatorul
,,Subvenfii de la bugetul de stat pentru finan[area drepturilor persoanelor cu
handicap" ct) suma de 300.000 lei 9i la partea de cheltuieli la titlul 57
,,Asisten!5 socialS" cu aceiagi sum5, stabilindu-se dupS diminuare la suma de
62.315.000 lei.
Au fost solicitate modificbri prin adresa nr.54220/16.10.2017 la secliunea

de dezvoltare a bugetului de venituri gi cheltuieli finanlat integral de la buget,
modificdri care se reflect5 in lista obiectivelor de investifii a Directiei Generale
de Asisten!5 SocialS gi Protecfie a Copilului BuzEu, prin majorarea prevederilor

de la alineatul 7L.01,30 cu suma de 557.900 lei si diminuarea prevederilor de
la alineatele:

-77.01.01 cu suma de 65.000 lei;
-71.01.02 cu suma de 7.000 lei;

-7t.01.03 cu suma de 485.900 lei.

La secfiunea de funclionare au fost solicitate modificEri prin adresa
nr.546251L7.t0.20t7, in cadrul titlului 20 "Bunuri gi servicii" prin diminuarea
prevederilor bugetare ale alineatului 20.03.02 cu suma de 5.000 lei gi
majorarea prevederilor bugetare de la alineatul 20.13 cu aceiagi sum5,
Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, vE supunem spre dezbatere

9i

aprobare proiectul de hot516re privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri
gi cheltuieli pe anul 20L7 al Directiei Generale de Asisten[5 SocialS gi Proteclia
Copilului BuzEu.

PRE$EDINTE
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. 141281L7 .LO.ZOL7

RAPORT

pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri 9i
cheltuieli pe anul 2oL7 al Direcliei Generale de Asistenli
Social5 gi Protectia Copilului Buziu

AnalizSnd proiectul

de

hotd16re

iniliat se constatb au

fost

respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,

cu modific5rile

gi complet5rile ulterioare in ceea ce privegte:

-

structura bugetului atdt la partea de venituri cdt gi la partea de

-

cheltuieli pe secfiunea 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 Mihail

Ciolanr -5
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'

