ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE

pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Judeţean Buzău
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului
de hotărâre, înregistrat la nr. 14275/14.09.2021;
- raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău înregistrat la
nr. 14276/14.09.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
- adresele
Muzeului
Județean
Buzău
nr.
2228/06.09.2021
și
nr. 2229/06.09.2021 înregistrate la Consiliul Județean Buzău sub
nr. 13916/06.09.2021 și nr. 13917/06.09.2021;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 67/2021 pentru
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului
Județean Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 154/2021 pentru
rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului
Județean Buzău;
- prevederile Dispoziției Președintelui nr. 224 din 07.09.2021 privind
modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlul și capitol ale
bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Judetului Buzău aprobat pe
anul 2021;
- 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, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2021 al Muzeului Judeţean Buzău, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului
Judeţean Buzău este alcătuit din secțiunea de funcţionare și secțiunea de
dezvoltare.
Art.3.(1).Pentru asigurarea funcționalității imobilului din municipiul
Buzău, b-dul N. Bălcescu nr. 50, dat in administrarea unor instituții de cultură
de interes județean, Muzeul Județean va avea calitatea de titular în

contractele privind furnizarea unor utilități publice (apa-canal, energie
termică, energie electrica), pentru mentenanța sistemelor de alarmare
incendiu, supraveghere si alarmare efracție precum și pentru întreținere teren
aferent cu spații verzi, în beneficiul și al celorlalți coadministratori –Teatru
„George Ciprian” Buzău şi Centrul de Cultură si Artă Buzău.
(2).Sumele aferente contractelor menționate la alin. (1) sunt
prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli finanțat din venituri proprii şi
subvenţii.
(3).Prevederile art. 7 lit. „b” şi „c” din Hotărârea Consiliului
Judeţean Buzău nr. 260/2014 se completează cu prevederile alin. (1).
Art.4.(1). În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanțelor Publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor
module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de
raportare Forexebug, în vederea asigurării unei bune execuții a secțiunii de
funcționare a bugetului pe anul 2021, se împuterniceşte Preşedintele
Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în bugetul de venituri şi
cheltuieli al Muzeului Judeţean Buzău, aprobat conform art. 1, la propunerea
conducerii Muzeului Judeţean Buzău.
(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în
bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean Buzău reprezintă limite
maxime ce nu pot fi depăşite.
Art.5.Se validează dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Buzău
nr.224 din 07.09.2021.
Art.6. Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău şi Muzeul
Judeţean Buzău ca ordonator terțiar de credite vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.7. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
prezentei hotărâri Instituție Prefectului - Județul Buzău, instituției publice
nominalizate, altor instituții interesate, precum și publicarea acesteia pe
site-ul autorității publice județene.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ
Nr. 174
BUZĂU, 23.09.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abţineri.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

ANEXA la HCJ nr. 174/2021

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
MUZEULUI JUDETEAN BUZAU
PE ANUL 2021

LEI
INDICATORI
TOTAL VENITURI ( A.1. + B.1.)
TOTAL CHELTUIELI (A.2 + B.2.)
din care:
A. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
A.1. VENITURI
din care:
a) venituri proprii(33.10.08)
b) transferuri intre unitati ale administratiei publ
c) varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare(A.2. CHELTUIELI - ( a+b)
din care:
a) cheltuieli de personal
b) bunuri si servicii
B. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
B.1. VENITURI
din care:
varsaminte din sectiunea de functionare
B.2. CHELTUIELI
din care:
cheltuieli de capital

PROGRAM
ACTUALIZAT
4.920.000
4.920.000

INFLUENTE
(+/-)
100.000
100.000

4.820.000
4.820.000

PROGRAM
RECTIFICAT
5.020.000
5.020.000
4.820.000
4.820.000

220.000
4.700.000
-100.000
4.820.000

100.000
0
-100.000

320.000
4.700.000
-200.000
4.820.000

3.300.000

-120.000

3.180.000

1.520.000

120.000

1.640.000

100.000

100.000

200.000

100.000
100.000

100.000
100.000

200.000
200.000

100.000

100.000

200.000

Contrasemneaza
Director economic executiv
Ec.Liviu Ciolan

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR.14275/14.09.2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru rectificarea a II-a a
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului
Judeţean Buzău
Proiectul de hotărâre pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Judeţean Buzău a fost inițiat în baza
adreselor nr.2228/06.09.2021 și nr.2229/06.09.2021 înregistrate la Consiliul
Județean Buzău sub nr.13916/06.09.2021 și nr.13917/06.09.2021, prin care
solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la:
1) secțiunea de funcționare, prin majorarea prevederilor Titlului 20 „Bunuri și
servicii” cu suma de 120.000 lei diminuând prevederile Titlului 10
„Cheltuieli de personal” cu aceiași sumă.
În cadrul Titlului 20 „Bunuri și servicii” se majorează prevederile
următoarelor alineate de cheltuială:
- 20.01.09 cu suma de 20.000 lei;
- 20.01.30 cu suma de 100.000 lei, iar în cadrul Titlului 10 „Cheltuieli de
personal” se vor diminua prevederile următoarelor alineate de
cheltuială:
- 10.01.01 cu suma de 58.000 lei;
- 10.01.05 cu suma de 26.000 lei;
- 10.01.13 cu suma de 3.000 lei;
- 10.01.17 cu suma de 20.000 lei;
- 10.01.30 cu suma de 10.000 lei;
- 10.03.07 cu suma de 3.000 lei.
2) secțiunea de dezvoltare, prin majorarea veniturilor proprii cu suma de
100.000 lei și diminuarea vărsămintelor secțiunii de funcționare cu aceiași
sumă, în vederea majorării vărsămintelor secțiunii de dezvoltare cu suma
de 100.000 lei, necesară pentru achiziționarea de rafturi metalice de
susținere și depozitare material de interes arheologic pentru Baza
arheologică de la Pietroasa Mică.
Suma de 100.000 lei va majora prevederile Titlului 71 „Cheltuieli de
capital” la următoarele alienate de cheltuială:
- 50.000 lei la alineatul 70.01.03;
- 50.000 lei la alineatul 70.03.

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, pe
parcursul exercițiului bugetar bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor
publice finanțate integral sau parțial de la bugetul propriu al județului Buzău
se rectifică de către Consiliul județean, ca urmare a unor propuneri
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, cărora li se vor aplica
aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor
din calendarul bugetar.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre dezbatere si
aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.14276/14.09.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru rectificarea a II-a a
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului
Judeţean Buzău

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 privește:
 actualizarea și rectificarea bugetului;
 structura bugetului atât la partea de venituri cât şi la partea de
cheltuieli pe secţiunea de funcţionare şi de dezvoltare;
 sursele de finanţare;
Având

în

vedere

cele

prezentate

mai

sus,

proiectului de hotărâre in forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Liviu Mihail Ciolan

susţinem

adoptarea

