PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă
bugetară prevăzut în bugetului propriu al judeţului Buzău pe
anul 2020
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
— Referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului
de hotărâre, înregistrat la nr.12703/09.09.2020;
— Raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău înregistrat la nr.
12740/09.09.2020;
— Avizul de legalitate al Secretarului General al judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
— Adresa nr.1254/26.05.2020 a UAT Comuna Chiliile înregistrată la Consiliul
Județean Buzău sub nr.7660/26.05.2020;
— Adresa nr.164/1A/19.08.2020 a UAT Comuna Săpoca înregistrată la
Consiliul Județean Buzău sub nr.11872/19.08.2020;
— Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.23/2020 pentru aprobarea
bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020, cu rectificările
ulterioare;
— prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.173 alin.(1) lit.“b”, alin.(3) lit.“a” și art.182 alin.(1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1)Se aprobă acordarea sumei de 250.000 lei din fondul de rezervă
bugetară al județului Buzău, Comunei Chiliile, județul Buzău.
(2)Suma prevăzută la alin.(1) se va utiliza pentru finanțarea
proiectului “Dotarea serviciului pentru situații de urgență în comuna Chiliile,
județul Buzău”, proiect cu finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea unui
camion prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
(3) Suma prevăzută la alin.(1) va fi restituită Consiliului Județean
Buzău în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii sumelor eligibile
înscrise în raportul final al proiectului.
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(4) În cazul în care, suma prevăzută la alin.(1) nu va fi restituită
Consiliului Județean Buzău în termenul prevăzut la alin.(3), se vor calcula
penalități de întârziere în cotă procentuală de 0,01% pentru fiecare zi
întârziere, până la data stingerii sumei datorate.
Art.2(1)Se aprobă acordarea sumei de 380.000 lei din fondul de rezervă
bugetară al județului Buzău, Comunei Săpoca, județul Buzău.
(2)Suma prevăzută la alin.(1) se va utiliza pentru finanțarea
proiectului “Construire teren sport acoperit în comuna Săpoca, județul Buzău”,
proiect cu finanțare nerambursabilă prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (AFIR).
(3) Suma prevăzută la alin.(1) va fi restituită Consiliului Județean
Buzău în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii sumelor eligibile
înscrise în raportul final al proiectului.
(4) În cazul în care, suma prevăzută la alin.(1) nu va fi restituită
Consiliului Județean Buzău în termenul prevăzut la alin.(3), se vor calcula
penalități de întârziere în cotă procentuală de 0,01% pentru fiecare zi
întârziere, până la data stingerii sumei datorate.
Art.3. Președintele Consiliului județean Buzău și Direcția economică vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea
prezentei hotărâri Instituției Prefectului județului Buzău, Consiliului local și
Primarului Comunei Chiliile, Consiliului local și Viceprimarului Comunei Săpoca,
altor instituții interesate, precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității
publice județene.

PREŞEDINTE,
NEAGU PETRE EMANOIL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr.___________
Buzău_______2020
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr.12703/09.09.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din
fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetului propriu al
judeţului Buzău pe anul 2020
Proiectul de hotărâre a fost inițiat în baza:
1) Adresei nr.1254/26.05.2020 întocmită de UAT Comuna Chiliile și
înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.7660/26.05.2020 prin care
solicită sprijin financiar returnabil în sumă de 250.000 pentru finanțarea
proiectului “Dotarea serviciului pentru situații de urgență în comuna Chiliile,
județul Buzău”, proiect cu finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea
unui camion prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Valoarea proiectului privind achiziția utilajului este de 589.000 lei,
procedura de achiziție publică și atribuirea contractului a avut loc, urmând ca
utilajul să fie livrat.
Pentru a beneficia de finanțarea nerambursabilă, după recepția utilajului,
UAT Comuna Chiliile trebuie să achite valoarea integrală a acestui în sumă de
589.000 lei din care, are disponibilă suma de 339.000 lei, iar pentru diferența
de 250.000 lei solicită sprijin financiar returnabil, sumă care va fi returnată în
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii sumelor eligibile înscrise în
raportul final al proiectului de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(AFIR).
2) Adresei nr.164/1A/19.08.2020 întocmită de UAT Comuna Săpoca și
înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.11872/19.08.2020 prin care
solicită sprijin financiar returnabil în sumă de 380.000 pentru finanțarea
proiectului “Construire teren sport acoperit în comuna Săpoca, județul
Buzău”, proiect cu finanțare nerambursabilă prin Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR).
Valoarea contractului de finanțarea a proiectului este în valoare de 511.914
lei cu TVA, în baza căruia a fost încheiat contractul de execuție lucrări
nr.2823/10.07.2020 în valoare de 493.051,10 lei cu TVA pentru execuția
lucrărilor la obiectivul de investiție “Construire teren sport acoperit în comuna
Săpoca, județul Buzău”.
Pentru a beneficia de finanțarea nerambursabilă, după execuția
investiției, UAT Comuna Săpoca trebuie să achite valoarea integrală a
lucrărilor, situație pentru care solicită sprijin financiar returnabil în sumă de
380.000 lei, sumă care va fi returnată în termen de 5 zile lucrătoare de la data
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primirii sumelor eligibile înscrise în raportul final al proiectului de la Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
În cazul nerespectării termenelor menționate de către cele două UAT-uri,
se va calcula penalități de întârziere în cotă procentuală de 0,01% pentru
fiecare zi întârziere, până la data stingerii sumelor datorate.
Față de cele prezentate, vă supun spre dezbatere și aprobare proiectul de
hotarâre privind diminuarea fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul
propriu al județului cu suma de 630.000 lei.

PREŞEDINTE,
NEAGU PETRE EMANOIL
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 12704/09.09.2020
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din
fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetului propriu al
judeţului Buzău pe anul 2020
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată că au fost
respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare în ceea ce priveşte sursa de finanţare
pentru o cheltuială urgentă care a apărut în cursul exercițiului bugetar la UAT
Comuna Chiliile și UAT Comuna Săpoca.
Susținerea financiară în sumă de 250.000 lei aferentă proiectului cu
finanțare nerambursabilă “Dotarea serviciului pentru situații de urgență în
comuna Chiliile, județul Buzău” pentru achiziționarea unui camion, vine în
completarea sumei de 339.000 lei de care dispune UAT Comuna Chiliile, la
solicitarea acesteia prin adresa nr.1254/26.05.2020, înregistrată la Consiliul
Județean Buzău sub nr.7660/26.05.2020. Cu suma totală de 589.000 lei se va
achita utilajul după primirea acestuia, urmând ca Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR), după raportul final al proiectului să ramburseze
întreaga sumă.
Sprijinul financiar pentru UAT Comuna Săpoca în sumă de 380.000 lei
solicitat prin adresa nr.164/1A/19.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean
Buzău sub nr.11872/19.08.2020, completează disponibilitățile acesteia în
vederea achitării integrale a lucrărilor aferente proiectului cu finanțare
nerambursabilă “Construire teren sport acoperit în comuna Săpoca, județul
Buzău”, urmând ca Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), după
raportul final al proiectului să ramburseze întreaga sumă.
Astfel, suma de 630.000 lei, va fi returnată Consiliului Județean Buzău în
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii sumelor eligibile de către cele
două UAT -uri de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Având în vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV
Liviu Mihail Ciolan
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