PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE

pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Judeţean de Cultură şi
Artă Buzău
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.19323/10.12.2021;
- raportul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat
la nr.19324/10.12.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
- prevederile Dispoziției Președintelui nr.296 din 18.11.2021 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 Dispoziției Președintelui nr.311 din 24.11.2021 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 Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.66/2021 pentru
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului
de Cultură și Artă Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.155/2021 pentru
rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al
Centrului de Cultură și Artă Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.175/2021 pentru
rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al
Centrului de Cultură și Artă Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. ____ privind
aprobarea completării Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău
nr.208/2021 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul
propriu al Judeţului Buzău aferentă desfăşurării unor acţiuni dedicate
Zilei Naţionale a României – 2021 şi Sărbătorile de iarnă;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. ____ pentru
aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău
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 III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură şi Artă Buzău prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Județean de Cultură
şi Artă Buzău pe anul 2021 este alcătuit numai din secțiunea de funcţionare.
Art.3.(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 execuţii 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 Centrului Județean de Cultură şi Artă Buzău, aprobat conform
art.1, la propunerea conducerii Centrului Județean de Cultură şi Artă Buzău.
(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în
bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Județean de Cultură şi Artă Buzău
reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
Art.4.Se validează dispozițile Președintelui Consiliului Judeţean Buzău
nr.296 din 18.11.2021 şi nr.311 din 24.11.2021.
Art.5. Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău şi Centrul
Județean de Cultură şi Artă Buzău ca ordonator terțiar de credite vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
prezentei hotărâri Instituție Prefectului Județului Buzău, instituției publice
nominalizate, altor instituții interesate, precum și publicarea acesteia pe
site-ul autorității publice județene.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ
Nr. 239
BUZĂU, DECEMBRIE 2021

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

ANEXA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
CENTRULUI JUDETEAN DE CULTURA SI ARTA
PE ANUL 2021

INDICATORI

TOTAL VENITURI (A.1 + B.1)
TOTAL CHELTUIELI (A.2 + B.2)

LEI
PROGRAM INFLUENTE PROGRAM
ACTUALIZAT
(+/-)
RECTIFICAT
3.185.000
60.000
3.245.000
3.185.000
60.000
3.245.000

din care:
A. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
A.1. VENITURI
din care:
a) venituri proprii
b) transferuri intre unitati ale administratiei publi
A.2. CHELTUIELI - ( a+b)
din care:
a) cheltuieli de personal
b) bunuri si servicii

3.185.000

60.000

3.245.000

200.000
2.985.000
3.185.000

60.000
60.000

200.000
3.045.000
3.245.000

2.520.000
665.000

2.520.000
60.000

B. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
B.1. VENITURI
din care:
transfer de capital
B.2. CHELTUIELI
din care:
cheltuieli de capital

Contrasemneaza
Director economic executiv
Ec Liviu Ciolan

725.000

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR.19323/10.12.2021
REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru rectificarea a III-a a
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului
Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Proiectul de hotărâre pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură si Artă Buzău a fost
inițiat în baza parteneriatului dintre Centrul Județean de Cultură si Artă Buzău
şi Consiliul Judeţean Buzău, prevăzut în Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău
nr.208/2021, conform căreia Centrul Județean de Cultură si Artă Buzău
organizează în perioada sarbătorilor de iarnă 2 spectacole cu artişti locali
şi/sau din Republica Moldova.
Contravaloarea estimată este de 60.000 lei, sumă care va rectifica
bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură si Artă Buzău
pe anul 2021 la secțiunea de funcționare, prin majorarea la partea de venituri
a prevederilor indicatorului de venituri 43.10.09 “Subvenții pentru instituții
publice” și la parte de cheltuieli a prevederilor Titlului 20 „Bunuri și servicii”,
alineat 20.01.09 cu aceiași sumă.
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr.273/2006
privind finantele 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 judetului Buzau
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 III-a a bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură si Artă
Buzău.

PREŞEDINTE
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.19324/10.12.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru rectificarea a III-a a
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului
Judeţean de Cultură şi Artă 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 priveşte:
 actualizarea și rectificarea bugetului;
 structura bugetului atât la partea de venituri cât şi la partea de
cheltuieli pe secţiunea de funcţionare;
 sursele de finanţare;
Având

în

vedere

cele

prezentate

mai

sus,

proiectului de hotărâre in forma prezentată.
.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Liviu Mihail Ciolan

susţinem

adoptarea

