ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAne
privind aprobarea utilizirii in anul 2OL7 a excedentului anual
al bugetului propriu al judelului Buzdu rezultat Ia incheierea
exercitiului bugetar la 31 decembrie 2016 formd actualizatd 2
Consiliul Judetean Buzdu;
Av6nd in vedere:

expunerea de motive a Pregedintelui consiliului Judelean
BuzEu
inregistrat5 la nr. t57 64/ t6.tL.2OL7 ;
raportul comun al Directiei Economice gi Direcliei pentru Administrarea
Patrimoniului gi Investitii ale Consiliului judelean BuzEu inregistrat la
nr.157651t6.tL.20t7;
avizul de legalitate al Secretarului Judelului Buzdu, dat pe proiectul cle
hot516re;

-

-

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean
anexate la hot5rdre;

BuzEu

al Direcfiei pentru Administrarea
Patrimoniului 9i Investilii a Consiliului Judefean Buz5u privind necesitatea

referatul nr.t4372 din 20.L0.2017

supliment5rii, prin redistribuire, a unor sume pentru obiectivul de
investitii ,,Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Limit5 Judeful
Vrancea-Bisoca-Sdrulefi-VintilS Vod5, judeful Buzdu" cuprins in lista
obiectivelor de investi[ii 20t7;
referatul nr.15702 din 16.11.20L7 al Direcfiei pentru Administrarea
Patrimoniului 9i Investifii a Consiliului Judelean BuzEu, privind

modificarea listei de investi[ii aferentd anului 2OL7 pentru obiectivele de
infrastructu rE rutierS ;
prevederile Ordinului nr.2890/20L6 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2016;
prevederile art. 58 alin.(1) din Legea nr.273/200G privind finanlele
publice locale cu modific5rile gi complet5rire urterioare;

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

nr.2L5/200t

a

administratiei publice locale, republicatS, cu modificSrile

gi completSrile ulterioare,

vv

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprob5 utilizarea in anul 2OL7 a excedentului anual al

bugetului propriu al Judetului BuzEu rezultat la incheierea exerciliului bugetar
la 31 decembrie 2016, pe cele dou5 secliuni, in sum5 de 77.8i0.725,01 lei,

astfel:

I.

Acoperirea golurilor temporare de cas5 ale
secfiunii de functionare

II.

Acoperirea golurilor temporare de ca5d ale
sectiunii de dezvoltare
din care:

13.023.725,02

tei

64.847.000,00

lei

1. Reabilitare clSdire - B-dul N. BElcescu nr.44

665.000

lei

2. Reabilitare clSdire Consiliul judelean Buz5u
3. Eficientizare energetic5 a construcfiei situat5

100.000 lei
200.000 lei

Municipiul BuzEu, strada Horticolei nr.52 cu destinalia
,,Liceu Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienfe
Auditive" 9i ,,Centrul Rezidenfial pentru Copilul cu
Deficiente de Auz nr.10 Buz5u" pOR 2014-2020
Tn

4. Eficientizare energetic5 a construcfiei situat5
in Municipiul BuzEu, Strada Horticolei nr.54 cu destinalia
,,Liceu Special pentru Deficienfi de Vedere" 9i

200.000 lei

5. Eficientizare energetic5 a Centrului gcolar pentru

200.000 lei

,,Centrul Rezidenlial pentru Copilul cu Deficienle
de Vedere nr.11 Buz5u" POR 20L4-2020
Educalie Incluzivb Buzdu POR 20L4-2020

6. Eficientizare energetic5 a Centrului gcolar pentru
Educafie Incluziv5 Rm. SSrat pOR 20L4-2020

200.000 lei

7. Reabilitare structuralS 9i funclionalS

500.000 lei

a

Spitalului Judelean de Urgen[5 Buz5u-etapa I
-Modernizare si extindere bloc operator

8. Eficientizare energetic5 clSdire Spitalul Jude[ean
de Urgen!5 Buz5u POR 2014-2020
9.Eficientizare energeticb a clSdirii
Dermato-Venerice-Com pa rti ment a I Spita I u I u i
Judetean de Urgen!5 Buzdu POR 20 t4-2020

l0.Extinderea 9i dotarea Unit5tii de primire Urgenfe
a Spitalului Judefean de Urgenfe Buzbu
POR 20

80.000 lei
408.000 lei

201,000 lt:i

t4-2020

11. Restaurarea, conservarea gi modernizarea
imobilului situat in Municipiul Buz5u,
B-dul Nicolae Bdlcescu NR. 40,
in vederea infiinf5rii Centrului Muzeal IC BRATIANU
POR 20 t4-2020

250.000 lei
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l2.consolidare, restaurare 9i dotare Biblioteca
Judefean5 ,,V.Voiculescu" Buz5u pOR 20 L4-ZO2O

250.000 lei

13. Eficientizare energeticb a Complexului de servicii
250.000
comunitare nr.3 PoR 20L4-2020, apricant consiliul Judelean
14. Eficientizare energeticE a Centrului de recuperare
gi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap Rm. Sdrat
POR 20L4-2020, aplicant Consiliul Jude[ean

Iei

250.000 lei

15'Eficientizare energetic5 a Complexului de servicii
pentru copilul cu handicap sever nr.B Buz5u
POR 2014-2020, aplicant Consiliul Judefean

250.000 lei

l6.Eficientizarea energetic5 a Centrului rezidenlial
pentru recuperarea 9i reabilitarea copilului cu tulburEri
de comportament nr 5 Beceni pOR 20L4-2020 aplicant

250.000 lei

Consiliul Judelean

LT.Dezvoltarea infrastructurii socialeRestructurare Centrul rezidential pentru copilul cu
handicap nr.9 Buzbu - aplicant DGASpC Buz5u

18. Dezvoltarea infrastructurii

sociale-

Restructurare Complex de servicii comunitare
nr.2 Buzdu - aplicant DGASpC Buz5u

l9.Modernizare DJ 220, km
Valea

Sa lciei-SE ru

135.600 lei

92.500 lei

87+400-93+700,

150.000 lei

17+200-29+400,

1.161.500 lei

lesti

2o. Reabilitare DJ 2031, km
Pirscov Cozieni

21. Reabilitare DJ 203K, M5r5cineni-podu
km 38+000-75+000

Muncii,

22.Reabilitare DJ 2031,
Cozieni - Bozioru- BrEiegti,

100.000 lei
200.000 lei

km 29+400-50+000, judeful BuzSu

23. Refacere pod peste r6ul

Buz5u,

satul Vadu Pagii-extravilancomuna Vadu Pagii

24, Modernizare

DJ204C,

Limit5 Jude[ Vrancea-Bisoca-Sdrulegti-VintilE Voda,
km 60+000-84+500
25.Modernizare DJ 203H km 16+000-25+500,
Buda-Alexandru Odobescu - limit5 jude! Vrancea,

judeful Buz5u

1.800.000 lei

150.000 lei

2.793.000 lei

26. Refacere DJ203G, Poiana Pinului,
km 37+800, jude[ul BuzHu

1.052.000 lei

27. Consolidare DJ 103 P, tronson Km 25+350,

1.000.000 lei

sat Valea Nehoiului, orag Nehoiu

28. Modernizare DJ 103p, tronson km 3+900-5+500,
Chiojdu, judelul Buzbu

2.100.000 lei

29. Restabilire circulafie 9i refacere DJ 204C, km B1+200
SErulegti, judelul BuzEu

2.800.000 lei

30. Stimularea mobilitSlii la nivel regional prin
modernizarea infrastructurii rutiere de transport
pe tronsonul limitd judel BrEila-Robeasca-Vadu
Pagii (EB5) POR 2074-2020

650.000 lei

31. stimularea mobilitS!ii la nivel regionar prin modernizarea

500.000 lei

32. Stimularea mobilitSlii la nivel regional prin modernizarea

100.000 lei

infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul
VintilS VodS-Plaiul Nucului, judeful Buzdu pOR 20L4-2020
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul
Pietroasele- Breaza-Naen

i-

Fin[egti-DN 18,

judelul Buz5u POR 20t4-2020

33. Cregterea transparenlei, eticii 9i integritSlii in cadrul
administraliei publice locale din judelul BuzEu (POCA)

110.000 lei

34. Demolare clSdiri 9i amenajare teren aferent imobirurui
situat in municipiul BuzEu, B-dul GErii nr.B

400.000 lei

35. Reabilitare clSdire Bistrifei nr.45,

435.000 lei

Centrul Militar Judefean Buzdu

36. Consolidarea managementului sitului
ROSCIOl90 PENTELEU POIM

37. Consolidarea managementului sitului

100.000 lei
100.000 lei

ROSCIO229 SIRIU POIM

38. Proiect Sistem de management integrat al degeurilor
in judelul Buzdu-SMID
39. Reparafie capitalS pod peste pd16ul SlSnic pe DJ 203K,
km 80+000, loc. VintilS -Vod5, judelul Buz5u
4O. Reparafie capitalS pod peste 16ul BuzEu pe DJ 203K,
km L27+550, Nehoiagu, jude[ul Buz5u

1.200.000 lei

63.500 lei
300.000 lei
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4l.Reabilitare DJ102c, km
I

33+832-45+209

im it5 j ude! Prahova- Buda-CrEci unegti-

100.000 lei

ScErigoara-Bdr59ti(DN 10) judelut Buzdu

42.Modernizare DJ 203c, km
Florica, judeful BuzEu

17+300-19+000,

1.000.000 lei

DJ 203A, km 55+900-60+000,
Amara-StEvErdsti-limit5 judef Brdila, judelul Buzbu

100.000 lei

13+300-15+000,

1.000.000 lei

43. Modernizare

44. Modernizare DJ 203A, km
MdrgEritegti-Batogu

15+000-22+000,

200.000 lei

45. Modernizare DJ220, km 70+000-78+500,
Buda-Valea Salciei, judelul BuzHu

150.000 lei

45. Reabilitare DJ 2034, km

Batogu-Murgegti - Livada

47. consolidare zona alunecdtoare DJ 203H,
km 11+520-11+680, Topliceni, judeful Buzdu

1.500.000 lei

48. consolidare zid de sprijin DJ 203G,
km 15+700-15+900,
Monteoru, La Prag, judelul Buzbu
49.Refacere drumuri

100.000 lei

calamitate

(1,596.544,27 diferentd ramasd din 8.927.000 HG 725/2016 +
18.996.000 integral HG 975/2016)

S0.Strategia judefeand privind accelerarea dezvolt5rii
serviciilor comunitare de utilitSli publice pentru
perioada 20t4-2020

51. Planul judetean de gestionare a degeurilor pe
perioada 20t4-2020

20.593.000 lei

100.000 lei

100.000 lei

52. Servicii de elaborare Strategia de Dezvoltare
DurabilS si Planul de Ac[iuni ale Judelului BuzduCregterea eficienfei energetice a imobilelor
proprietate public6 a Jude[ului Buz5u

100.000 lei

S3.Servicii de elaborare Strategia de dezvoltare
9i promovare a turismului in judelul Buz5u 2016-2020

150.000 lei

54. Servicii de elaborare a Planului de Amenajare
Teritoriului Jude[ean

55. Licenfe, h5r[i de risc, alte cheltuieli
in domeniul investiliilor, etc

a

800.000 lei
200.000 lei

56. construire salS multifunclionalS cu gradene 9i funcfiuni
conexe pentru persoanele cu dizabilit5li-municipiul BuzEu,
str. Horticolei, nr.56
ST.Consiliul Judelean BuzEu - dot5ri independente
9i alte cheltuieli

58.Direcfia judefeanE de eviden!5 a persoanei Buzdu

160.000 lei

500.000 lei
14.000 lei

S9.Inspectoratul pentru Situalii de Urgenf5 Buzdu

160.000 lei

So.Autoritatea TeritorialS de Ordine publicd

300.000 lei

6l.Centrul gcolar de Educalie Incluzivd

275.000 lei

BuzEu

62.Liceul special pentru deficienfi de vedere BuzEu

185.000 lei

63.Liceul tehnologic special pentru deficiente auditive BuzEu

55.000 lei

64.Biblioteca V.Voiculescu BuzEu

17.000 lei

65.Direclia GeneralS de Asisten[5 SocialS 9i proteclia
Copilului Buz5u

871.900 lei

66.Domenii Prest Serv SRL-majorare capital

200.000 lei

67. Spitalul judelean de Urgen!5 Buz5u
- transfer de capital

t.532.000

lei

68. Centrul judefean de culturE 9i art5 BuzEu
- transfer de capital

150.000 lei

59. Muzeul jude[ean Buz5u
- transfer de capital

295.000 lei

To.tnfiinfare perdele forestiere de proteclie a cEilor de
comunicafie impotriva inzEpezirii

150.000 lei

Tl.Confectionare 9i montare gard in curtea interioarb
a Consiliului Jude[ean Buzbu

12.000 lei

T2.Intervenfie de urgen!5 pentru diminuarea efectelor
produse de precipita[iile abundente din perioada
22-25 iulie 2017 - Lotul 1-DJ L02F,
km 16+800-16+920

1.485.000 lei

T3.Intervenlie de urgen!5 pentru diminuarea efectelor
produse de precipita[iile abundente din perioada
22-25 iulie 2017 - Lotul2-DJ tO2F, km 19+500

1.315.000 lei
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74. Intervenlie de urgen!5 pentru diminuarea efectelor
produse de precipitatiile abundente din perioada
22-25 iulie 2017 - Lotul 3-DJ 203K,
km 91+800-92+900 9i pod km 92t-520,
comuna Lopbtari, judeful Buzdu

5.180.000 lei

75, Consolidare drum jude[ean DJ 203K,

3.850.000 lei

Km 127+000 extravilan sat B6sca Roziliei-sat Nehoiagu,
Orag Nehoiu, judelul Buzdu

76. Consolidare mal pe DJ t02F,

200.000 lei

km 2+200-2+350, Berca, Jude[ul Buz5u

Art,2. Pentru rezolvarea cu operativitate a unor situalii neprev5zute

se

imputerniceSte Pregedintele Consiliului Judelean BuzEu sE opereze modificHri
privind utilizarea excedentului bugetului propriu al judelului BuzHu in anul
2077 cu avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanle gi
administrarea domeniului public Ai privat a Consiliului jude[ean Buz|u

Art.3. Directia Economic5 gi Directia pentru Administrarea Patrimoniului
gi Investitii ale Consiliului judetean BuzEu vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hot516ri.

Art.4'

Secretarul Judetului Buzdu

va asigura comunicarea

prezentei

hot516ri autorit5tilor gi instituliilor interesate.

PRESEDINTE,

IL

NEAGU

TRASEMNEAZA,
UL JUDETULUI BUZAU,
MIHIAI.LAURE NTIU GAVRILA

Nr. 271
BUZAU, 27 NOIEMBRIE 2OL7
Hotdr6rea a fost adoptati cu 23 voturi ,,F€rtru,,, - voturi ,,impotrivd,,,
8 ablineri de cei 31 consilieri judegeni prezenfi.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
N R. 1 57 64 / 16. 1 L.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re privind aprobarea utilizdrii in anul
2017 a excedentului anual al bugetului propriu al
judelului Buzdu rezultat la incheierea exerciliului
bugetar la 31 decembrie 2016 formi actualizatd 2
Proiectul de hotdrdre a fost iniliat in baza solicitbrilor comunicate prin:
1)

referatul

nr. L4372 din 20.10.20L7 al

Directiei pentru Administrarea
Patrimoniului 9i Investilii a Consiliului Judelean Buz5u privind necesitatea
supliment5rii, prin redistribuire, a unor sume pentru obiectivul de investilii
,,Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Limitd Judelul Vrancea -Bisoca

-

VintilS Vod5, judeful Buzdu" cuprins in lista obiectivelor de
investifii 20L7, conform cEruia se majorez5 prevederea bugetarE de Ia
SEruleg[i

obiectivul de investifie mai sus menlionat cu suma de 1O0.OOO lei prin
diminuarea prevederilor de la obiectivul de investilie ,,Reparafie capitalS pod
peste r6ul Buz5u pe DJ 203K,km L27+550, Nehoiagu, judeful Buzdu" cu
aceiagi sumS;
2)

nr.

L5702 din 16.11 .2077 al Direcliei pentru Administrarea
Patrimoniului 9i Investifii a Consiliului Judefean BuzEu privind modificarea
listei de investitii aferent5 anului 2017 pentru obiectivele de infrastructurE
rutierS, prin care denumirea obiectivului de investifie ,,Refacere DJ LO2F,
cSnegti - chiliile, kn'l 16+800-16+g20 gi km 1g+500, judetul Buz5u,, se
modificd ca urmare a Tntocmirii documentaliilor 9i oblinerii certificatului de
urbanism 9i se structureaz5 in dou5 lucr5ri deoarece nu se poate lucra
simultan la ambele pozilii kilometrice. Prevederea bugetarE se defalc5 pe

referatul

ambele obiective de investilie, astfel:

-

Intervenlie de urgent5 pentru diminuarea efectelor

1.485.000 lei

produse de precipita[iile abundente din perioada

22-25 iulie 2017-Lotut 1-DJ 102F,km 16+800-16+920
Intervenfie de urgenf5 pentru diminuarea efectelor

1.315.000 lei

produse de precipitatiile abundente din perioada

22-25 iulie 2017-Lotul z-DJ L02F, km 19+500.
$i obiectivul de investitie,,Refacere DJ 203K, km 91+B0o-92+goo gi pod
km 92+520, comuna Lop5tari, judeful Buzdu" cu prevedere bugetar5 in sum5
de 5.180.000 lei isi modific5 denumirea, astfel:

-

Intervenlie de urgen!5 pentru diminuarea efectelor
produse de precipita[iile abundente din perioada

5.180.000 lei

22-25 iulie 2017-Lotul 3-DJ 203K,
km 91+800-92+900 9i pod km 92+520,
comuna Lop5tari, judelul Buz5u.
Pentru obiectivul de investilie ,,Modernizare D) 220, km 87+400-93+700,
SErulegti-Valea Salciei, jude[ul Buzdu" s-a solicitat majorarea prevederilor

bugetare existente

cu suma de 50.000 lei prin diminuarea

prevederilor

bugetare de la obiectivul de investitie,,Modernizare DJ 203H, km 16+00025+500, Buda-Alexandru Odobescu" cu aceiagi sum5.

tn baza analizei compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al
Consiliului judetean gi cu respectarea prevederilor legale s-a iniliat proiectul de

hoti16re privind aprobarea utilizSrii

in anul 2OL7 a

excedentului anual al
bugetului propriu al jude$ului BuzEu rezultat la incheierea exerciliului bugetar
la 31 decembrie 2016-form5 actualizatA 2 .

PRESEDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU
('
(-'

.' : /'' -1..-..-1-,.-

coNsrlrul JUDETEAN BU zilu
DTREcTTA

EcoNoMrcA

DIRECTIA PENTRU ADMIN,ISTRAREA
PATRIMONIULUI 9I INVESTITII
NR. L57651L6.LL.2OL7
RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizirii in anul
2017 a excedentului anual al bugetului propriu at
judetului Buziu rezultat Ia incheierea exerciliului
bugetar la 31 decembrie 2016 formd actualizatd 2
Analiz6nd proietul de hot5rdre iniliat, se constat5 urm5toarele:
- respect5 prevederile art. 58 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale cu modific5rile gi complet5rile ulterioare conform

cErora excedentul anual al bugetului local rezultat la Tncheierea
exercitiului bugetar se utilizeazS ca surs5 de finanlare a cheltuielilor
sec[iunii de dezvoltare gi pentru acoperirea temporar5 a golurilor de casa
provenite din decalajele intre veniturile gi cheltuielile secliunilor de

-

functionare gi dezvoltare in anul curent;
respect5 prevederile Ordinului nr. 2B9O/2L.L2.20t6 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului

20t6;
in temeiul prevederilor legale enunfate, se propune utilizarea Tn anul 2Ot7 a
exedentului anual al bugetului propriu al judelului BuzEu rezultat la incheierea
exercitiului bugetar la 31 decembrie 2016, pe cele dou5 secliuni, in sum| de
77'870.725,02|ei cu destinatiile prev5zute prin proiectul de hotfir6re.
Av6nd in vedere cele prezentate, suslinem aprobarea proiectului de
hotdr6re initiat in forma prezentatS.
DTRECTTA ECONOMTCA,

DIRECTIA PENTRU
ADMINISTRAREA

DIRECTOR EXECUTIV

PATRIMONIULUI SI INVESTITII,
DIRECTOR EXECUTIV

LIVIU MTHAIL CIOLAII|

PETREIULIAN

G+\=-r.-t-J
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