Art'2' Bugetur

de

venituj!:i:l:r!yi"Ji

S::|[XL"fjl::l*:,yr?1.r"

pe anur 2077

Buzdu este arcatuit din

at Liceurui Speciar
,".sirn"i de funclionare ei

Art'3'(1)' Pentru asigurarea unei bune execulii
a bugetului pe anul
2077 se imputernicegte Preledintele
coniirirrrr
:uoeiean
irre, sE opereze
modific5ri in bugetui de vlnituri gi
.r",uiiri"ri
at ii.urtr-i- speciat pentru
Deficienti de Vedere BuzSu aprobal
conrorm art.1, cu avizul prealabil al
comisiei de studii, prognoze economico sociare,
buget _ finange gi
administrarea domeniului public
'a
judelului
al
gi
orivat
co-niiliului Judelean
la propunerea conducerii Liceutui
sp"tiar
fientru oericiengi de vedere
BXfiX:
(2)' Nivelul cheltuielilor totale
bugetul de venituri gi cheltuieii at riceuiui aferente veniturilor prev5zute Tn
sJecial pentru Deficienli de vedere
BuzSu reprezintS rimite maxime ce
nu pot fi depSgite.
Art.4. Se varideaz5 Dispozilia pregedinterui nr.7L6/06.11.
zor7.

Art'5' Rectificarea
3f

ffi

definitirlS,se va

face pe baza execuliei ta 31 .L2.20t7
va prezenta consiliului judelean ipi"1[robare
in criirr trimestrutui r

Art'6' Direclia economicS.. a
pentru Deficienti de Vedere Buz5u consiliului Judelean Buzdu gi Liceul Special
." oiJonuior t"rtiar de credite vor aduce la
?ndeplinire prevLderile preientei noterari.
Art'7 ' secretarul judelului Buz5u va
asigura aducerea la cunogtinl5
public5 a hot516rii prin pubhica,re p.e
site-ul propriu al consiliului Judelean
BuzSu 9i in Monitorul oficial
1l iy'o"uriri, pr!.r, gi comunicarea acesteia
Institufiei Prefectului judelutui guiSu
i]lrrlitlgLi pubtice
interesate.
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Hotdr6rea a fost adoptati cu 3l voturi
,,pentru,,, - voturi,,impotrivd,,,
abtineri de cei 31 consitieri judeleni pilzenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

ANEXA

/a,

te{

or.

tf4/tot*

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
LICEULUI SPECIAL PENTRU DEFICIENTI
DE VEDERE BUZAU
PE ANUL 2017
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PREgEDINTE
NR.15770/ 16.1 L.2O]-7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotSr6re pentru rectificare
a rr-a a
de venit_uri gi cheltuieli pe anu, ZOLT bugetutui
al Liceului special pentru Deficienli de vedere
Buzdu
Proiectul de hotS16re a fost ini[iat in
baza adresei nr.1506/15.11 .2017 a
Liceului pentru Deficienfi de vedere
BuzSu inregistratS la consiliul Judefean

Buzdu sub nr'15770/16.7L.2017, prin
care soricit5 modific5ri in bugetut
propriu la sec[iunea de funclionare prin
diminuarea cu suma de 200.000 lei a
prevederiror bugetare de ra tiuur
10 ,,Chertuieri de personat,, gi majorarea
prevederiror de ra tiilur 20
,,Bunuri gi servicii,, cu suma de 170.000 rei gi
a
prevederiror de ra tiilur 57
,,Asisten!E sociarE,, cu suma de 30.000
rei.

Modificdrile mai sus menlionate sunt
determinate de faptul cd incep6nd
cu 1 ianuarie 2077, Liceul pentru Deficienfi
de Vedere BuzEu va funcliona cu
internat 9i cantin5 si este necesarE aprovizionarea
cu alimente de baz6
neperisabile, materiale de curSlenie, obiecte
de inventar pentru a acoperi
strictul necesar asigurdrii condi[iilor optime pentru
copii, p6nd la bugetarea
anului 2018.

conform prevederiror art. 45 arin (6) din
ordonanla de Urgen!5 a
Guvernului nr' 63/2077 cu privire la rectificarea
bugetului de stat s-a operat
modific5ri la sursele de finan[are din
sume defalcate din TVA pentru
finanlarea cheltuielilor descentralizate pentru

inv5[Em6ntul speciar necesare
pentru prata artor drepturi sarariare
obfinute regar.
Av6nd in vedere cere prezentate mai
sus, v5 supunem spre dezbatere gi
aprobare proiectur de hotd16re pentru rectificarea
a II_a a bugetului de
venituri gi cheltuieli al Liceului Special pentru
Deficienli de Vedere BuzSu pe
anul 2017.

PREgEDINTE

PETRE.EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTREcTTA EcoruoMrcA

Nr.15771/ 16.11.2017

RAPORT

la proiectul de hotirAre pentru rectificare
a rr_a a
bugeturui
de
venituri
chertuieri
_
p. in,lzog
al Liceurui speciat pentru9iDeficien[i de vedere
Buzdu
AnalizSnd proiectul

de hot5rdre iniliat se

constat5 au fost
respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind
finanlele publice locale,
cu modificSrire gi compretSrire urterioare in ceea priveSte:
ce
- rectificarea bugetului;

-

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

cheltuieli pe secliunea de funclionare gi secliunea
de dezvoltare;
sursele de finanlare;

Avdnd Tn vedere cere prezentate mai sus,
sustinem adoptarea

proiectului de hotdrare in forma prezentat5.
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