ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorAFGne

pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri gi
cheltuieli pe anul?OLT al Teatrului ,,George Ciprian" Buziu
Consiliul Judetean Buz5u;
Av6nd in vedere:

-

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean Buz5u
nr.15774/L6.LL.20t7;
raportul Directiei economice inregistrat sub nr. t57751 L6.Lt.20L7 ;
avizul de legalitate al Secretarului judetului BuzEu dat pe proiectul de
hotdrSre;

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hotSr6re;
prevederile Hotb16rii Consiliului Judegean Buzdu nr.7L/2017 pentru
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20t7 al Teatrului
,,George Ciprian" Buzdu;
prevederile Hot5r6rii Consiliului Judetean Buz5u nr.Lt9/2017 pentru
rectificarea I a bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 20L7 al
Teatrului,,George Ciprian" Buzbu;
prevederile Hot6r6rii Consiliului Judetean Buz5u nr.L93/2017 pentru
rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al
Teatrului,,George Ciprian" BuzEu;
prevederile Hot5rdrii Consiliului Judetean Buzbu nr.245/2017 pentru
rectificarea a III-a a bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 20L7 al
Teatrului,,George Ciprian" BuzEu;
prevederile Dispoziliei Pregedintelui nr.722/t3.11.20L7 privind
modificarea prevederilor unor alineate in cadrul aceloragi capitole ale
bugetului propriu de venituri 9i cheltuieli al Judefului BuzEu aprobat
pe anul 20L7;
adresa Teatrului ,,George Ciprian" BuzEu nr.2566/10.11 .2017
inregistrat5 la Consiliul Judefean Buzbu sub nr.L53B7/L0.LL.2077;
prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modific5rile gi completdrile ulterioare,

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

Legea

nr.2L5/2001 privind administratia publicE localS, republicatS, cu modificSrile
gi complet5rile ulterioare,
vv

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd rectificarea a IV-a a bugetului de venituri gi cheltuieli

pe anul 2OL7 al Teatrului ,,George Ciprian" Buzbu prevbzut in anexa care face
parte integrant5 din prezenta hotdr6re.

Art.2.(1). Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 20L7

al Teatrului

,,George Ciprian" BuzEu este alc5tuit din secliunea de functionare 9i secliunea
de dezvoltare;
(2). Bugetul secliunii de functionare cuprinde veniturile necesare
finan!5rii chbltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin
lege gi cheltuielile curente respective'

Art.3.(t). Pentru asigurarea unei bune executii a bugetului pe anul

2OL7 se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judelean BuzEu sE opereze

modificSri in bugetul de venituri gi cheltuieli al Teatrului ,,George Ciprian"
BuzEu aprobat ionform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii,
prognoze economico - sociale, buget - finanle gi administrarea domeniului
public ai privat al judelului a Consiliului Judetean Buzbu, la propunerea
conducerii Teatrul ui,,George Ciprian" Buzbu.
(Z). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevdzute in
bugetul Oe venituri gi cheltuieli al Teatrului ,,George Ciprian" Buzdu reprezint5
limite maxime ce nu pot fi dep5gite.

Art.

. Se valideaz5 Dispozilia Pregedintelui nr.722/ L3.LL.20t7.

Art.5. Rectificarea definitivb se va face pe baza executiei la 31,t2'20t7
gi se va prezenta Consiliului judelean spre aprobare in cursul trimestrului I
2018.

Consiliului Judetean BuzEu gi Teatrul
,,George Ciprian" Auz5u ca ordonator terliar de credite vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hot516ri.

Art.6. Direclia economicb a

Art.7. Secretarul judelului Buz5u va asigura aducerea la cunogtint5
publicE a hotS16rii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judetean

oficial al judelului, precum 9i comunicarea acesteia
Institu!'rei Prefectului judelului Buzdu gi institutiei publice interesate.
buzbu gi
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Hotdr6rea a fOSt adOptati Cu 31 voturi ,,pentru",' vOturi ,,impotrivd",
- abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezen[i.

ANEXA

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
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BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
TEATRULUI ,, GEORGE CIPRIAN ,, BUZAU (SURSA G)
PE ANUL 2017

PROGRAM

INDICATORI

ACTUALIZAT

TOTAL VENITURI (A.1 + 8.1)
TOTAL CHELTUIELI (A.2+B.2)
din care:

2,536,400

A. SECTTUNEA DE FUNGTIONARE
A.1. VENITURI (a+b+c+d)
din care:
a) venrtun propnr
subventii pentru inst publice (43.09.00)
) cfonatii si sponsorizari

LEI
PROGRAM
RECTIFICAT
1+/-)
2,596,400
50,000

INFLUENTE

2,536,400

50,000

2,586,400

2,418,400

50,000

2,468,400

300,000
2,165,000

50,00c

350,000
2,165,000

24,400

24,4Ut

-71,000
2,419,400

50,000

-71,00c
2,468,400

a) cheltuieli de personal

1,000,0uu

-50,000

950,000

b) bunuri si servicii

1,418,400

100,000

1,518,400

18,000

0

118,000

d)Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

A.2.CHELTUIELI-(a+b)
lin care:

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
B.1. VENITURI (a+b)
din care:

il% rsa m nGn-r

n s ecti u n e a d e

1

fun

cti o n a re

b) Alte programe comunitare finantate in
perioada 2014-2020 (APC) -Sume primite
in contul platilor efectuate in anul curent

(48.15.01)
B.2. CHELTUIELI (a+b+c)

/1,000

71,oUU

+7,000

47,004

118,000

0

118,000

lin care:
a) Finantare externa nerambursabila

(58.15.02) alte programe comunitare
linantate in perioada 2014-2020
trD FYT NFRAM
b) Cheltuieli neeligibile (58.15.03) alte
programe comunitare finantate in perioada
201 4-2020 contrib utie CJ

c) Ghelturelrde capttal (ltcente)

+7,000

47,000

65,000

65,000

600c

6,00u

Contrasemneaza
Director econom ic executiv\
Ec Liviu
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
NR.

L5774/ 15.1L.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri 9i
cheltuieli pe anul 2OL7 al Teatrului ,,George Ciprian" Buziu
prin adresa nr.2566/10.11.20t7 Tnregistrat5 la Consiliul Judefean
Buzdu sub nr.15387 /tO.tL.2Ot7, Teatrul ,,George Ciprian" BuzEu solicitS
urmdtoarele modificbri in bugetul propriu:
- majorarea bugetului de venituri 9i cheltuieli cu suma de 50.000 lei, la

-

secfiunea de funcfionare, partea de venituri, sum5 estimat5 a fi
incasat} ca venituri proprii din activitatea curent5 a teatrului, iar la
partea de cheltuieli se va opera la titlul 20 ,,Bunuri 9i servicii";
diminuarea prevederilor de la titlul 10 ,,Cheltuieli de personal" cu
suma de 50.000 lei 9i majorarea prevederilor de Ia titlul 20 ,,Bunuri

9i

servicii".

Fa!} cele prezentate mai sus, vb supunem spre dezbatere 9i aprobare
proiectul de hot[16re privind rectificarea a IV-a a bugetului de venituri gi
cheltuieli pe anul 2ot7 al Teatrului ,,George ciprian" Buz[u.

PRE9EDINTE

PETRE.EMANOIL NEAGU
./

coNsrLruL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA

Nr.15775116.1L.2OL7

RAPORT

pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri 9i
cheltuieli pe anul 2OL7 al Teatrului "George Ciprian"
Buziu

Analiz6nd proiectul de hotE16re iniliat se constat5 au fost
respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificErile gi complet5rile ulterioare in ceea ce privegte:

-

rectificarea bugetului;

structura bugetului at6t la partea de venituri c6t 5i la partea de
cheltuieli pe secliunea de funclionare 9i secfiunea de dezvoltare;

-

sursele de finantare;

Av6nd

in

vedere cele prezentate mai SuS, sustinem adoptarea

proiectului de hot5rare in forma prezentatS.

DIRECTOR HXECUTIV

Ec. Liviu Mihait
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