PROIECT

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HoTARAne

pentru rectificarea IT-" a bugetutui de venituri
gi
?
cheltuieli al Centrului Judegean
de Culturd gi Artd euziu
pe anul 2OLl
Consiliul Judelean BuzEu;
Av6nd in vedere:
expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului
Judelean BuzEu
nr . L27

-

89 / 20 .09

.20L7 ;

raportul
Directiei
nr.L2790/20.09 .20L7 ;

avizul de legalitate

economice

al

in reg

istrat

sub

Secretarului judefului

BuzEu dat pe
proiectul de hot5rdre;
adresa CentruluiJudefean de Culturd ArtE BuzEu
9i
nr.2032/17.08. 20L7 inregistrat5 ra consiriui
Judefean Buz5u sub

nr.11289 /L7.08.20t7;
prevederile Hot516rii Consiliului Judelean
pentru aprobarea bugetului de venituri si BuzEu nr.72/20L7
cheltuieli

Judelean de curturE 9i ArtE BuzEu pe anur 2017;

al Centrului

prevederile Hot516rii Consiliului Judelean
BuzEu nr.t47/20t7
pentru rectificarea I a bugetului de venituri
9i cheltuieli al
centrurui Judelean de curtur5 9i ArtE Buz5u p. unri
prevederile HotE16rii consiriuiui Judelean BuzEu 20u;
nr. /2017
privind rectificarea a VI-a a bugetului propriu judelului
al
BuzEu

pe anul 20L7;
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice
locale, cu
modificErile gi complet5rile ulterioare;
tn temeiut art.gr, utii.ii) rit.-0" urin.rll , rit.,,a,, gi art.97
din Legea
rtr.2t5/2001

-

privind administralia pubricS rocarE, repubricatd,

rnodific5rile gi complet5rile ulterioa.e,

cu

HorARAgle:
Art.1.

Se aprobd rectificarea a II-a a bugetul de venituri gi
cheltuieli
pe anul 20L7 al Centrului Judetean de
Cultura gi Arta BuzEu prev5zut in
anexa care face parte integrantd din prezenta hotSrdre

Art.2. Bugetul de venituri gi cheltuieli al Centrului Judetean
cultura gi Arta Buzdu pe anul zoLT este alc5tuit din secliunea

functionare si sectiunea de dezvoltare.

de
de

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execu[ii a bugetului pe anul

20t7 se ?mpu.ternicegte Pregedintele

Consiliului Judegein BuzEu

sd

opereze modificdri in bugetul de venituri gi cheltuieli al Centrului Judetean
de Cultura 5i Arta Buzdu aprobat conform art,1, cu avizul prealabil al
comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget - finan[e gi
administrarea domeniului public Ai privat al judelului a Consiliului
Jude[ean Buz5u, la propunerea conducerii Centruiui Judetean de Cultura
9i
Arta BuzEu.
(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prev5zute in
bugetul de venituri 5i cheltuieli al Centrului Judetean de Cuitura gi Arta
BuzEu reprezint5 limite maxime ce nu pot fi dep5gite.

Art.4. Rectificarea definitiv5 se va face pe baza execuliei la
31.L2.20L7 9i se va prezenta Consiliului judelean spre aprobare in cursul
trimestrului I 2018.
Art.5. Directia economic5 a Consiliului Judelean BuzEu gi Centrul

Judetean de Cultura 9i Arta Buz5u ca ordonator lerliar de credite vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hot516ri.

Art.6. Secretarul judetului BuzEu va asigura aducerea la cunogtinl5
public5 a hot5rSrii prin publicare pe site-ul pr6priu al Consiliului Judegean
BuzEu gi in Monitorul oficial al judelului, precum gi comunicarea acesteia
Institutiei Prefectului judetului Buzdu gi institufiei publice interesate.

PRE9EDINTE,
NEAGU PETRE EMANOIL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA

// v%rf-,--

Nr.
Buzdu,

20L7

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
NR. L27gg / 2o.og.2oL7
EXPUNERE DE MOTIVE

pentru rectificarea a rr-a a bugetului de venituri gi
cheltuieli al Centrului Judelean Ae Cutturd gi Artd Buzdu
pe anul zOLl
Centrul Judefean de Cultur5 9i ArtE este o institulie de cultur5 de
sub autoritatea Consiliului Judefean BuzEu av6nd ca obiective principale
conservarea 9i promovarea culturii tradilionale

.

in atingerea scopului 9i a atribuliilor ce ii revin Centrul

organizeaz5

evenimente gi festivaluri specifice.
Cheltuielile necesare pentru susginerea activitSlilor desf5gurate de
Centrul Judetean de Cultura si ArtE Buzdu se finanfeazd din transferuri

intre unitS$i ale administra[iei publice prev5zute

in bugetul local al

judetului gi venituri proprii.
Pentru evenimentele ce vor urma sE aib5 loc in lunile noiembrie
9i
decembrie ocazionate de sbrb5torile de iarn5 este necesar5 suplimentarea

transferului curent cu suma de 100.000 lei.
Suma de 100.000 lei se suport5 din fondul de rezerv5 bugetar5
prevdzut Tn bugetul local al consiliului Judelean BuzEu pe anul 2017.

Avand

in

vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre
dezbatere si aprobare proiectul de hotarare pentru rectificarea a II-a a
bugetului de venituri 5i cheltuieli al Centrului Judetean de Cultura si ArtE
BuzEu pe anul 2017.

PRE9EDINTE

Neagu Petre Emanoil
\-r/(-'L\-,
--'--

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr.12790 l20.09. ZOL7

RAPORT

pentru rectificarea a rr-a a bugetului de venituri
9i
cheltuieli al centrului Jude[ean aL culturi gi Artd Buzdu
pe anul ZOLT

AnalizSnd proiectul de hot5rSre iniliat se constat5 cE au fost
respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale,

cu modific5rile

-

gi complet5rile ulterioare in ceea ce privegte:

rectificarea bugetului;

structura bugetului at6t la partea de venituri c6t 9i la partea de
cheltuieli pe sectiunea de funclionare si secliunea de dezvoltare;
sursele de finantare;

Av6nd

in

vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

proiectului de hotSrare in forma prezentat5.

DIREC OR EXEC

Ec. Liviu

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

ANEXA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
CENTRULUI JUDETEAN DE CULTURI\ SI ARTA
PE ANUL 2017
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Cdtre,
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Frin prezenta, vd rug6m sE ne aprobali majorarea bugetului
la eapitolul

ehr:ltuieli eu bunuri gi servieii eu suma de 100.000 tei.
Solieitdm acestea deoareee institulia noastrd a inregistrat
un numdr
eonsiderabil de solieit5ri pentru evenimente ee
lin de natura aotivitalii n'astre e6t gi
pentru evenimentele ee vor urma s5 aibS loe in lunile
noiembrie si deecmbrie:
- Festival '- Consurs de muzied Ei dans popular ,,lMd uit pe Buzdu la vale,,;
- 1 Deeembrie - "Ziua Na{ionalS a RornAniei", va avea loe un speetaeol
folelorie in Pareul Cr6ng pcntru a omagia ziua romdnilor
de pretutindeni;

- "Alaiul datinilor qi obieeiurilor de iarnd", ee se va desffiqura in

futu

Consiliului Judelean Buz5u. La aeest eveniment deosebit
vor partieipa
grupuri foleloriee din jueleful Buz6u ee vc]r pune in
valoare tradilia, cJatinile

-

gi obieeiurile de iarnd din zona Viunteniei;
speetaeole oeazionate ele sdrb6torile de iarnd.

V5 mullumim!

DIRECTOR,

ffi

Prof. Oaneea Ion Cosma
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