ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAne

pentru rectificarea rll--, a bugetului de
9i
cheltuieli pe anur 2or7" ar Direclieic.n..are venituri
de Asistengd
sociard 9i proteclia cbpirurui Buzdu
Consiliul Judelean Buzdu;
Av6nd in vedere:
n_te u i co
il*l.-::l=
3 l:"sedi
?nregistratS 1:,^ToJiy?
sub nr. 1 SleO/
rc.fi .20t7
I

raportul

-

Directiei

economice

ns

iIi

u Iu

i J u delea n B uz, u

;

inregistrat
sub
nr. 15787/16.tL.2017;
avizul de- legalitate al Secretarului Judelului BuzEu
dat pe proiectul

de hotSr6re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judetean Buzdu
anexate la hot516re;
prevederile Hot516rii consiriurui Judelean
BuzEu nr. 73/20L7
pentru adoptarea bugetului de venituri gi cheltuieli
anul
2017 al Direcliei Generale de Asisten".td socialE pentru
protecfia
9i
Copilului BuzSu;
prevederile Hot5rdrii consiliului Judefean BuzEu
pentru rectificarea a bugeturui de venituri gi nr. 2L5/2017
chertuieri pentru
I Generare
anul 20L7 ar. Direcliei
de Asistent5 sociar5-;;-;rotectia
' -'"'- Y'
Copilului Buz[u;
prevederile Hot5rdrii consiriurui Judelean BuzEu
nr. 247/20t7

pentru rectificarea a II-a a bugeturii de venituri gi
chertuieri
pentru anul 20L7 ar Directiei Generare de Asistengd
Sociar5 si
' rvrvLvr rLs Jr!'rProtecfia Copilului Buz6u;
prevederile Hot5rdrii consiriurui judelean BuzEu
nr.272/2017
privind rectificarea a VIII-a a buge[urui'propriu judelului
ar
BuzEu
pe anul 20t7;
adresa Ministerului Muncii si Justiliei Sociale nr.3323/24.L0.20t7;
adresa Direc[iei Generare de Asisten!5 SociarS gi protectia
copilului BuzEu nr.6037t/2017 inregistrat5 ra consirirr
vv'vrrrvr Jvu
:rjuiu.,
Buz5u sub nr. L5937/2017;
prevederile Dispozi-tiei pregedintelui nr.729
din L7.LL.2oL7 privind
modificarea prevederilor unor alineate in cadrul a.etoiusi
ale bugetului propriu de venituri gi cheltuieli al Judefuluiclpitole
auz5u

aprobat pe anul 2017;
prevederile ordonan[ei de Urgen[d a Guvernului
nr.B3/20t7 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2ol7;
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlere pubrice
rocare, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare,

tn temeiul .art.91, alin.(1) lit.,b,,
n.r'2!5/2001 privind administialia

alin,(3) lit."a" gi art.97 din Legea
pubric5 tocatj, republicatS, cu modific5rile

gi completdrile ulterioare,

HorARAgre:
Art'1' Se aprobS rectificarea a III-a a bugetului de venituri
5i cheltuieli
pe anul 2077 al Direc[iei Generale de nsistengi
so.iure li' nrotu.fia copilului
BuzEu, prev5zut in anexa care face parte-iniegrantd
din prezenta hotd16re.

Art'2'(1). Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anu I 2Ot7
Generale de Asisten!5 socialS.gi erotecgL copirului
Buzdu

surse de finanlare, finanlat integral
nerambursabile;

(2)'

d; la buget si

al

Direcliei

este aprobat pe
din fonduri externe

Bugetul de venituri gi cheltuieli

finan[at integrat de la buget
se majoreaz5 la secfiunea de func[ionare, partea
de venituri cu suma de

5'000 lei la indicatorului de venituri ,,subvenfii de la
bugetul de stat pentru
finanlarea drepturiror acordate p"rrounEioi '., handicap,,
9i ra partea de
cheltuieli la tiilur 57 ,,Asistenl5 sociarE,,cu ileiagi
sumd;
(3)' Secliunea de dezvoltare a bugetului de venituri gi cheltuieli
finanlat integral de
..la buget 9i lista obiectivelor de investifii se modific5
corespunz5tor solicit5rii
Directiei Generale de
Social5 gi proteclia
copilului Buz5u inaintate prin adresa

nr.

_Rsisteng5
o,oliizo.Lr.zoL7.

Art.3.Se valideazS Dispozilia Presedintelui nr.72g din 17.LL.20t7;

Art'4'

Rectificarea definitiv5 se va face pe baza execuliei
Ia 31 .L2.zol7
5i se va prezenta Consiliului judelean rpr" u'probare in cursul trimestrului

' - -r

2018.

Art'5'

I

economicd a Consiliului Judelean Buz5u gi Direclia
GeneralS de Asistenti
gi Proteclia Copirurui Buz5u ca ordonator tertiar
LU' Lrcrr
de credite vor aduce lalocialS
indeplinire preveoerite prezentei

Directia

hotS16r

Art'6' Secretarul judelului Buz5u va asigura aducerea la cunogtinl5
public5 a hot5rdrii prin publicare. pe site-ul propriu
-[ru.r, al consiliului Judelean

Buzdu 9i fn Monitorul oficial al iuoegutui
gi
acesteia
Institutiei Prefectului judelului BuzEu gi serviliitr puoiicecomunicarea
jude[ene interesate.

PRE$EDINTE,

IL NEAGU
*\
lx(
lf{

:'
q./

Nr. 2
BUZAU,

'-'

CONTRASEMNEAZA,
SECR.ETARUL JUDETULUT BUZAU,

MIHAI.LAU.RE NTIU GAVRILA
\.\,\r\z\/\^,1/\ .
NOIEMBRIE 2OI7

Hotirdrea a fost adoptatd cu 31 voturi _F€ntru,,, - voturi
,,impotrivd",
- ablineri de cei 31 consilieri judeSeni pr&engi.

CONSILIUL JUDETEAN

BUZAU

Anexa

r- Hcd on #7po//
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIE A COPILULUI A
JUDETULUI BUZAU PE ANUL 2017

INDICATORI

IOTAL VENITURI
TOTAL CHELTI.JIEL!

PROGRAM
INITIAL

122,967,000
122,967,000

din care:

Modificari

PROGRAM

(+/-)

ACTUALIZAT

5,000
5,000

122,972,000
122,972,000

UEU IIUNEA DE FUNCTIONARE
AL(1 fZ+J+4)

din care:

l.atocatiioelab@
Buzau
z. uume detalcate din TVA pentru sustinerea
sistemului de protectie a copilului si a
:entrelor de asistenta sociala a persoanelor cu

-

121,767,000

5,000

121,772,00a

25,153,000

-6,230,000

18,923,000

32,293,000

6,230,000

38,523,000

62,315,000

5,000

62,320,000

121,767 ,000

5,000

121,772,00a

121,767,000

5,000

121,772,000

randicap

3.Subventii de la bugetul de stat pentru
finan{area drepturilor persoanelor cu handicap

4.Subventii primite de la bugetul de stat pentru
finanlarea cheltuielilor cu personalul medical
al cabinetelor medicale din unitdlile de
invd[dmdnt special qi personal medical CAMS
Pogoanele

1.452.000

L,HEL I UIELI

Jin care:
CHE

LTU

I

E

LI

DE FU N'TIONA-RE

din care:

al )cheltui

1,452,000

47.000.000

47,000.00c

b1) bun

1,352,000
11.000.00

11.000.000

c, aJUtoare sociale in numerar

100,000
62,315,000

az)chettuieli de personal pt.personalul medica

b2)bunurisiffi
SECTI UNEA DE DEZVOLTARE
YENITURI
Atocaut oetaoug@
Buzau

CHELTUIELI
Cheltuieli de capital

1

,1

,1

5,00c

00,000

1 ,100,000
1,100,00c
1

1,352,000

00,00c

100.000
62.320.000
1,100,000
,100,000
1,100,000
1

------l
Contrasemneaza

1

,100,00c

coNsrLruL JUDETEAN

BUZATJ

PRESEDINTE

NR. 1578,0/ 16.1L.2OL7
EXPUNERE: DE MOTIVE

pentru rectificarea a rrr-a a bugetului de
gi
cheltuieli pe anul 201.7 ar Direcliei Generare venituri
de Asistengd
SocialS gi protec[ia Copilului Buzdu
Proiectul de hotSr6re a fost iniliat in baza
adresei Ministerului Muncii si
Justitiei Sociate nr. 3323/24.10 20 tt
iin care se .d;;;;; 'on"lli,B,
Nafionale pentru Pl5!i 9i Inspec[ie socialS

privire

cu
Ia modificSrile din Anexa
"Transferurilor pentru finanfarea dreptuiitor
acordate
persoanelor cu
handicap", unde Judelurui auz5u i r" ,iioieaz5
,,subventia de ra bugetur de

stat pentru finanlarea drepturiror
lei.

p"*oui"roi-., ri.,iJit.plii, ,rra

de 5.000

Prin urmare, bugetul de venituri gi cheltuieli finanlat
de la buget
al Directiei Generale de Asistent5 sociarf gi protectie a integral
copilului Buz5u, la
secliunea de func[ionare, la partea cle venituri se
majoreazd
la indicatorul
"Subvenlii de la bugetul de stat pentru rinanlarea
drepturilor
persoun"to,. .,1
handicap" cu suma de 5.000 lei gi la partea de cheltuieli
Ia tiuul 57 ..AsistentS
socialS" cu aceiagi sum5, stabilindu-rl orpa maiorare
la suma-0" oz]:xi:oii6
lei.

conform prevederiror art.-4_5 arin(7) din ordonanla
Guvernului nr.63/20L7 9i art. 22 arin irilrrzl oi, orj".u.tude Urgenld a
Guvernului nr.B.3/2017 cu privire ta rectifitar"i org"tri;;'?" de Urgenl5 a
stat pe anut
2017, economiile inregistrate la finanfar"i ,nor cheltuieli
descentralizate la
nivelul judelelor pot fi utilizate pentru finanfarea celorlalte
categorii de
cheltuieli care, potrivit legii, se finan! eazd oin aceiagi
surs5,
fdrd
a afecta
finanfarea celorlalte servicii car.e se asigurE din suma
totald repartizat5.
Prevederile grt.?.0 arin(1) din Srdonanga de Urgenl5
L03/2013(xactualizat5x) stipuieaz5 cE finanlarea sistemului a Guvernurui
copilului si a centrelor de asisten[5 socialS.a persoanelor de protecfie a
cu handicap se
asigura din sumele repartizate din TVA in proporfie
de cel mult goo/o de la
bugetul de stat iar din bugetur rocar diferenga-Je 10%.
Pentru asigurarea continuitS!ii in ceea ce privegte funcfionarea
, proteclie
sistemului
de
a copilului, a centrelor cle asisteng5 socialE a persoanelor
cu
handicap 9i a persoanelor v6rstnice, in vederea
asigurErii serviciilor sociale
c5tre beneficiari calculate pe baza standardelor de cost potrivit
prevederilor
legale in vigoare di1 bugetul p.rgqrlu al Judefului
Buz5u
sume in proporfie de 44o/o, astfel fiind afectat fondul au fost repartizate
constituit la nivelul bugetului judefului(total cheltuieli de rezerv5 bugetar5
care:cheltuieli de pers 47.000.000 + r.i.ooo.000 bunuri =58.000.000 lei din
58'000'000 lei din care: TVA 32.293.000 + alocalii desilaseiv/total venituri
bugetut local al
judelului 25.707
.000 tei).

Pentru cE la indicatorul sume defalcate din
TVA pentru finanlarea
drepturilor privind acordarea de produse ra.iate
si de panificalie pentru elevii
din invS!5m6ntul primar gi gimnazial
lafinanlarea
implementarea programului de incu.rajar"9iu iorrrmului inJtriutito,. privind
de fructe proaspete in
gcoli inregistrdm economie in sumd d,e
+.Jos.ooo lei se repartizeaz5 integrat
pentru

finanfarea sistemului de proteclie. a copilului
9i a centrelor de asistent5
socialS a persoanelor cu handicap, sum5 care
va substitui

uro.IfiiJ ffiffi|:
de Ia bugetul local 9i va majora fondul de rezerv5
bugetar5
de la nivelul
jude[ului.
Prin ordonanla de UrgenlS nr.B3/2017 cu privire

la rectificarea bugetului
de stat pe anul 20L7, consiiiu.tui :ucreiean-gurau irlu
iLJurtirut suma de
2'229'000 lei din "sume defalcate di; taxa pe valoarea
finan[area cheltuielilor descentralizate la nivelul judelelor,, addugat5 pentru
din care, suma de

L'927 '000 lei pentru susfinerea sistemului de protectie
a copilului, sumE care
se va opera in bugetul de venituri
cheltuieli
al Direcfiei
"jin Generale de
Asisten[5 socialS 9i Proteclie a copitului9ieriar lu
tvn, astfel se
vor diminua alo.caliile bugetare de la ougetul local
"".itr"rii"
vor
majora
fondul de
9i
rezerv5 bugetarE de la nivelul judefului.
Prin adresa nr.6037L/2o.tl.2o!7, Direcfia Generalb
de Asistenl5 social5
gi Protectia copilului BuzSu solicit5 modificiri.in
cadrul secfiunii de dezvoltare,

la titlul 7L cheltuieli de capital prin repartizar*

;;;j'';;"

24.goo tei ta
alineatul 7L.01.02 9i diminuarea aiineatulu i 1t.01.30
cu aceiasi sumE.
Avdnd in vedere cere prezentate mai sus, ;; ;;p.;;;';r"
dezbatere si
aprobare proiectul de hot516re privind rectificarea
a
III-a
a bugetului de
venituri gi cheltuieli pe anul 2ot7 al Direcliei Generale
de Asistenld Sociald gi
Protectia Copilului BuzEu.

PRE$EDINTE

PETRE.EMANOIL NEAGU
----4

_-4

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA

Nr. 1578L/1.6.11.ZOLI

RAPORT

pentru rectificarea a rrr-a a bugetului de
venituri gi cheltuieli pe
anul 2ol7 al Direcliei Generale de Asistenta sociald
gi proteclia
Copilului Buziu

Analiz6nd proiectul de hot5rdre inigiat se constat5
au fost respectate prevederile
Legii nr'273/2006 privind finanlele publice locale,
cu modificdrile gi complet5rile
ulterioare in ceea ce privegte:

-

rectjficarea bugetului;
structura bugetului at6t la partea de venituri c6t gi partea
la
sectiunea de funclionare gi secfiunea de dezvortare;
- sursele de finanlare;
Avdnd ?n vedere cele prezentate mai sus, sustinem

de

cheltuieli pe

adoptarea proiectului de

hot5rare in forma prezentatd.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Liviu Mihail Ciolan

