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JIJDETEAN BUZAU

HorARAne

pentru rectificarea a rrr-a_a
-bugetului de venituri gi cheltuieli
pe anur 2017 ar Liceurui rehnJrogic
speciar pentru copii cu
Deficien[e Auditive Buzdu
Consiliul Jude[ean BuzEu;
Av6nd in vedere:

-

expunerea
nr.15768

de motive a

/t6.tL.20L7.

Pregedintelui consiriului Judelean BuzEu

raportul Direc$iei-eco,iomice inregigtra! sub
nr. 15769/t6.tL.2077 ;
avizul de legalitate al secretarul-ri
iro"grtui aui5u iat pe proiectul de
hot5rdre;
rapoartele comisiilor de specialitate ale
consiliului Judefean Buzdu
anexate la hot5r6re;
prevederile Hotdrdrii consiliului Judelean
BuzEu nr.64/20L7 pentru
aprobarea bugetului de venituri gi .tnuttriuti pe
anul 2oL7 al Liceului
Tehnorogic speciar pentru copii cu'oeficienge
prevederile HotErdrii consiliului Judelean nuditr:ve Buzdu ;
BuzEu nr.L65/2017 pentru
rectificarea I a bugetului de venituii
9i cheltuieli pe anul 2oL7 al
Liceului Tehnologic Special pentru copii cu
.
prevederile HotEr6rii consiliului JudegeanDeficien!" nroitiu" BuzEu
Buz5u nr.24U2ot7 p"nti,
rectificarea a II-a a bugetului de venituri
9i cheltuieli pe anul 2ol7 al
Liceului
Special.geltru
copii
.
cu
Deficienfu
Jghnolo.gic
nroitiu"
prevederile
HotErSrii consiiiului judelean BuzEu nr. 272/2orzBuzEu
privirid
rectificarea a VIII-a a bugetulu'i propriu
judelului Buz5u pe anul
al
20L7;
Dispozifia Pregedintelui nr.7L6 din 06.11 .20t7 privind
modificarea
prevederilor unor alineate in cadrul
aceloragi tiiluri 9i capitole ale
bugetului de venituri si cheltuieli YY
ar Judefului Buzdu aprobat pe
iropriu
t''
anul 2Ot7;
adresa nr'2017/L5.17.2077 a Liceului rehnologic
Special pentru copii
cu Deficienfe Auditive.BtrzEu inregistrat5 Ia conririri
Judelean BuzEu
sub nr. tS7 L0/ L6.tt.2Ot7 ;
prevederile Legii nr.273/2006 privind
finanlele publice locale, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare,

tn temeiul .ar.t.9!, alin.(1) lit.
.,,b,,..a1in.(3), lit. ,,a,, gi art.97 din Legea
nr'2L5/2001 privind
administtbtrja puoricd
iocii;,'r"pror[u#,
rv' I vvuvrrucrL.r,
cu modific5rite gi
complet5rile urterioare,
l

HOrARAgre:

Art.l.

Se aprob5 rectificarea a III-a a bugetului
de venituri gi cheltuieli pe
anul 2077
Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu
Deficlenle Auditive
Buz5u, prev5zut in anexa care face parte integrant5
din prezenta hotjr6re.

al

Art'2' Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 20 L7 al Liceului
rehnologic
special pentru copii cu Deficienge Ruditive riuzdu
este;i.jirii;i,
,".iir.Iu''0"
functionare gi secliunea de dezvoltare.
Art'3'(1)'

Pentru asigurarea unei bune execu[ii a bugetului pe
anul zoLT
se imputernicegte PregedintLle consiliului Judelean
BuzEu sd opereze modific5ri
in bugetul de venituri gi cheltuieli al Liceului rehnologic
Special pentru copii cu
Deficien[e Auditive BuzEu aprobat conform
art.1,
prealabil al comisiei
de studii, prognoze economico sociale, bugetcu avizul
finanle gi administrarea
domeniului public

-

-

ai privat al :uoeturui'a Consiliului :loegean Buzdu, la
rconducerii Liceului rehnologic speciat pentru copii
cu Deficienle
llt#X:tea
(2)' Nivelul cheltuielilor totale aferente
bugetul de venituri gi cheltuieli al t-iceuLui rerrnotogicveniturilor prev5zute in
speiial pentru copii cu
Deficiente Auditive BuzEu reprezint5
limite mixime ce nu pot fi depdgite.

Art.4. se valideaz5 Dispozifia pregedintelui nr.7L6/o6.Lt.2oL7.

Art'5' Rectificarea definitiv5 se va face pe traza execu[iei la 31 .L2.20t7
se va prezenta Consiliului jude[ean spre aprobare
?n cursul trimestrului

gi

I2018.

Art'6'

Directia economic5 a consiliului Judelean BuzEu gi
Liceul
Tehnologic Special pentru copii cu oeriCienie Auditive
Buzdu
ca
ordonator
tertiar de credite vor aduce la indeplinire preveoerite prezentei
hot516ri.
Art'7 ' secretarul judelului BuzEu va asigura aducerea
la cunogtinld
public5 a hot516rii prin puoticSre. pe site-ul propriu
al
consiliului
Judelean BuzEu
gi in Monitorul oficial al iudelutui, precu,
s-i'comunicarea
acesteia
Instituliei
Prefectului judelului Buz5u gi instituliei publice interesate.

PRE9EDINTE,

OIL NEAGU

/

CONTRASEMN EAZA,
CRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI LAURENTIU GAVRILA
Nr. 273

5
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BUZAU, 27 NOTEMBRTE 20t7

Hotirdrea a fost adoptati cu 31 voturi ,,pentru,,, - voturi,,impotrivd,,,
- abtineri de cei 3l consilieri judeleni preiengi.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE
NR. 15769/ 16.1 l.2o]-7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdrdre pentru rectificarea
a rrr-a a bugetului
de venituri gi cheltuieli p" ,nul 20 17 al Liceului
special pentru copii cu Deficienle Auditive Tehnologic
Buzdu
Proiectul de hotSr6re a fost initiat in baza
adresei
Liceului rehnologic Special pentru copii cu

nr.2ot7/ts.tt.2oL7

a

oeiicienle Auditive auzSu inregistratS

la consiliul

Judefean BuzSu sub nr.1571 O/to.Ll.2077, prin
care solicitS
modific5ri in bugetul propriu la sectiunei
oe
funclionare
prin diminuarea cu
suma de 119'000 lei a prevederilor ougetare
de la tiilui l0,,Cheltuieli

de
personal" 9i majorarea prevederilor de
ta titLui 20 ,,Bunuri 9i servicii,, cu suma de
106.600 rei si a prevederiror de ra tiuur s,z-)erir;## "r#,ur5,,
suma de
12.400 lei.
Modific5rile mai sus menlionate sunt determinate
de faptul cd incep6nd cu
1 ianuarie 2017, Liceul Tehnoiogic spe.ciat-plntru
copii
cu Deficienle Auditive
Buzdu va funcliona cu internat gi cantine
este necesar5 aprovizionarea cu
iialimente de baz5 neperisabile (conserve ir,iit"
si legume, fasole boabe, arez,
cartofi, paste f5inoase, dulciuri, ulei, etc), i" ru."
9i extinderea sistemului de
supraveghere video, reparafii curente cliverse,
achizigionarea de saltele, perne,
pilote, etc.

.,

conform prevederiror art. 45 arin (6)
nr'63/20t7 cu privire la rectificgr-ea bugetuiui dedin ordonanla de Urgen!5
stat s-a operat modificdri la
sursele de finantare din sume defalcatioin
pentru finanfarea cheltuielilor
ivn
descentralizate pentru inv5g5m6ntut speciil necesare
pentru plata altor drepturi

salariale ob[inute legal 9i pentru disponibilizare
sumei de 302.ooo lei, sumS care
va diminua alocaliile bugetare de ta'ougeiut-loiar
va majora fondul de rezer.v5
bugetarE de la nivelul judelului cu aceiagi sumd. 9i
Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, vd
aprobare proiectul de hot516re privind rectificarea supunem spre dezbatere gi
a III-a bugetului de venituri
9i cheltuieli al Liceului rehnologic Speciat pentru copii a
cu Deficienle Auditive
Buz5u pe anul 2017.

PRE$EDTNTE,

PETRE-EyAilOrL NEAGU
<.

'
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTREcTTA Ecorrror{rcA

Nr.157Gg / lT.LO.ZOtl

RAPORT

la proiectut de hotdrAre pentru rectificarea
-bugetului
a rrr-a a
de venituri gi

chertuieri p" ,nrr 20 17 ar Liceurui
Tehnologic speciar pentru copii cu Deficienle
Auditive
Buzdu

Analizdnd proiectul

de hotdrdre iniliat se

constatd au fost
respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind
finan[ele publice locale,
cu modific5rire gi compret5rire urterioare in ceea ce privegte:
- rectificarea bugetului;

-

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

cheltuieli pe secliunea de funclionare secfiunea
de dezvoltare;
9i
sursele de finanlare;

Avdnd

in

vedere cere prezentate mai sus, sustinem
adoptarea

proiectului de hot5rare in forma prezentat5.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Liviu Mihail Ciolan
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