ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
VA

HOTARARE
pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi
cheltuieli pe anul 2oL7 al Teatrului "George ciprian" Buzdu
Consiliul Judetean BuzEu;
Av6nd in vedere:

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu
nr.!t426/21.08.20L7 ;
raportul Directiei economice inregistrat sub nr. LL427/21.08.20t7;
avizul de legalitate al Secretarului judetului BuzSu dat pe proiectul de
hot516re;

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hotdrdre;
prevederile Hot516rii Consiliului Judegean BuzEu nr.7L/20t7 pentru
aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 20L7 al Teatrului
,,George Ciprian" BuzEu;
prevederile Hot5rSrii Consiliului Jude[ean Buz5u nr.t79/2017 pentru
rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2017 al
Teatrului,,George Ciprian" Buzbu;
prevederile Hot5r6rii Consiliului judetean Buz5u nr.t50/2017 pentru
aprobarea promov5rii de cbtre Teatrul ,,George Ciprian" BuzEu a

proiectului ,,TELE-ENCOUNTERS"

-

in

cadrul Programului Europa
CreativS, subprogramul CULTURA 20t4-2020;
prevederile Hotb16rii Consiliului judetean BuzEu nr.t92/2017 privind
rectificarea a V-a a bugetului propriu al judetului Buzau pe anul
20L7;

- prevederile adresei Teatrului ,,George Ciprian" Buz5u
-

nr.115 t/L8.07.20L7 inregistrat5
nr.10050 /L8.07 .20t7;

la

Consiliul Judelean Buz5u sub

prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modific5rile gi completdrile ulterioare,

tn temeiul art.91, alin.(1) lit.'b' alin.(3), lit."a" gi art.97 din Legea
nr.2t5/2001 privind administratia public5 localS, republicatS, cu modificSrile

gi complet5rile ulterioare,

vv

HOTARA$TE:

Art.l.Se aprob5 rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi cheltuieli
pe anul 2077 al Teatrului "George Ciprian" BuzEu prev5zut in anexa care face
parte integrant5 din prezenta hot516re.

Art.2.(1). Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 20t7 al

Teatrului
,,George Ciprian" Buz5u este alc5tuit din secliunea de funcfionare 9i secliunea
de dezvoltare;
(2).Bugetul sectiunii de functionare cuprinde veniturile necesare
finant5rii cheltuielilor curente pentru realizarea competen[elor stabilite prin
lege gi cheltuielile curente respective;
(3).Bugetul sectiunii de dezvoltare cuprinde veniturile necesare
finant5rii cheltuielilor pentru implementarea proiectului ,,TELE-ENCOUNTERS'
Tn cadrul Programului Europa Creativd, subprogramul CULTURA 2OL4-2020.

Art.3.(1). Pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe anul

20L7 se Tmputernicegte Pregedintele Consiliului Judelean BuzEu sH opereze
modific5ri in bugetul de venituri gi cheltuieli al Teatrului,,George Ciprian"
BuzHu aprobat conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii,
prognoze economico - sociale, buget - finan[e gi administrarea domeniului
public Ai privat al judetului a Consiliului Judelean BuzEu, la propunerea
conducerii Teatrului,,George Ciprian" Buzdu.
(2). Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prev5zute in
bugetul de venituri gi cheltuieli al Teatrului ,,George Ciprian" Buzdu reprezint5
limite maxime ce nu pot fi depSgite.

Art.4. Rectificarea definitiv5 se va face pe baza execuliei la 31.t2.20L7
se
va prezenta Consiliului judetean spre aprobare in cursul trimestrului
9i
r 2018.

Art.5. Directia economic5 a

Consiliului Judetean BuzHu gi Teatrul
,,George Ciprian" Buz5u ca ordonator tertiar de credite vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hot5rdri.

Art.5. Secretarul judetului Buzdu va asigura aducerea la cunogting5
public5 a hot516rii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judelean
BuzEu gi Tn Monitorul oficial al judelului, precum gi comunicarea acesteia
Institutiei Prefectului judetului BuzEu gi institutiei publice interesate.
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Hotirirea a fost adoptati cu 32 voturi -pentru", - voturi ,,tmpotrivd,,,
judefeni

- abfineri de cei 32 consilieri

prezen[i.

ANEXA t
/a lcJ n/. /93fJorL

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIAL
TEATRULUI ,, GEORGE CIPRIAN ,, BUZAU (SURSA G)
PE ANUL 2017

TNDICATORI

PROGRAM

ACTUALIZAT

TOTAL VENITURI (A.1 + B.1)
TOTAL CHELTUIELT (A.2+8.2)
din care:
A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A.1. VENITURI (a+b+c+d)
din care:
a) venituri proprii
b, subventlt pentru inst publice (43.09.00)
c) donatii si sponsorizari

INFLUENTE
(+/-)

LEI
PROGRAM
REGTIFICAT

2,372,400

164,000

2,536,400

2,372,400

164,000

2,536,400

2,372,400

52,000

2,424,400

250,000
2,100,000

50,00c
65,00c
2,00c

300,000
2,165,000

22,404

24,400

d)Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

-65,00c

-65,000

52,000

2,424,400

A.2.CHELTUIELI-(a+b)

2,372,400

din care:
a) cheltuieli de personal

1,000,000

b) bunuri si servicii

1,372,400

52,000

I,424,400

0

112,000

112,000

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
8.1. VENITURI(a+b)

1,000,000

din care:

a)varsamtnte dtn sectiunea de functionare
b) Alte programe comunitare finantate in
perioada 2014-2020 (APC) -Sume primite
in contul platilor efectuate in anul curent
(48.15.01)
B.2. CHELTUIELI(a+b)

0

65,000

65,000

47,004

17,000

112,000

112,000

47,000

47,000

65,000

65,00c

Cin care:

a) Finantare externa nerambursabila

alte programe comunitare
finantate in perioada 2014-2020
FD EXT NERAM
(58.1 5.02)

b) Cheltuieli neeligibile (58.15.03) atte

programe comunitare finantate in perioada
201 4-2020 contri b utie CJ

Contrasemneaza
Director economic executiv
Ec Liviu Ciolan
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
NR.

LL426/ 2t.Og.2OL7
EXPUNERE DE MOTIVE

pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi
cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului "George Ciprian"
Buziu
Prin adresa nr. 1151/18.07.2017 inregistrat5 la Consiliul Judelean
BuzEu sub nr.10050/18.07.2017, Teatrul "George Ciprian" Buzdu solicitd

majorarea bugetului de venituri si cheltuieli la titlul "Bunuri si
servicii"(20.01.09) cu suma de 52.000,00 lei din care,50.000 lei
reprezintd depSgirea prevederilor bugetare iniliale a veniturilor proprii 9i
2.000 lei sumd primitd cu titlul de sponsorizare.
Conform prevederilor art.69 din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale, institutiile publice pot folosi pentru desfasurarea activitatii

lor, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si
fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor
legale.Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice, primite

sub forma de donatii si sponsorizari, in situatia institutiilor publice
finantate integral de la buget, se varsa direct la bugetul din care se
finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale
bugetului respectiv si se vor utiliza cu respectarea destinatiilor stabilite de
transmitator.
Bugetul de venituri gi cheltuieli al Teatrului "George Ciprian" BuzEu se

va majora la sectiunea de functionare la partea de venituri cu suma

de

52.000 lei din care, 50.000 lei la indicatorul 33.10.0B "Venituri din prest5ri
servicii" 9i 2.000 lei la indicatorul 37.10.01 "Donatii si sponsorizari" iar la
partea de cheltuieli la titlul "Bunuri si servicii" alineat 20.01.09 "Materiale
9i prest5ri de servicii cu caracter funcfional" suma de 52.000 lei.

Prin HCJ nr.t50/29.06.20L7, consiliul Judefean BuzEu a aprobat
promovarea 9i implementarea de c5tre Teatrul "George Ciprian" Buz5u, in

parteneriat

cu

ia

UniversitarE San Antonio (Spania) 9i
municipalitatea Lousada (Portugalia) a proiectului'TELE-ENCOUNTERS" in
Fundaf

cadrul Programului Europa CreativS, subprogramul CULTURA 20L4-2020.

Consiliul Judefean BuzEu igi asumH responsabilitatea asigurErii, prin
bugetele anuale ale Teatrului "George Ciprian" BuzEu, sumele cu titlu de

cofinanlare, cheltuieli neeligibile

9i cheltuieli

supuse rambursarii

pe

perioada de implementare (septembrie 2017-august 2019).

Pentru anul 2017 valoarea finantarii necesare cheltuielilor aferente
implementarii proiectului 'TELE-ENCOUNTERS" este de 112.000 lei din
care partea Consiliului Judefean Buz5u este de 65.000 lei Si a Uniunii
Europene de 47.000 lei.
Cu suma de 112.000 lei se va majora bugetul de venituri 9i cheltuieli al
Teatrul t'George

Ciprian" BuzHu.

La sectiunea de functionare, la partea de venituri se vor majora
prevederile indicatorului 43.09.00 "subventii pentru institutii publice" cu
suma de 65.000 lei si se vor diminua cu aceeiagi sumE prevederile
"VErs5mintelor din sectiunea de functionare pentru sectiunea de
dezvolatre".

La sectiunea de dezvoltare, la partea de venituri se vor majora
prevederile "VErs5mintelor din sectiunea de functionare" cu suma de
65.000 lei 9i cu suma de 47.000 lei se vor majora prevederile indicatorului
48.15.0l"Alte programe comunitare finantate in perioada 2074-2020sume primite in contul platilor efectuate in anul curent".

La secfiunea de dezvoltare, la partea de cheltuieli se vor opera
prevederi in sumE de 112.000 lei pentru tiilul 58.15 'Alte programe
comunitare finantate in perioada 20L4-2020" din care suma de 47.000 lei
la alineatul de cheltuiala 58.15.02 "Finantare externa nerambursabilS pt
alte programe comunitare finantate in perioada 20L4-2020" gi suma de

65.000 lei la alineatul de cheltuialS 58.15.03 "Cheltuieli neeligibile pt alte
programe comunitare finantate in perioada 20t4-2020".

Fa!5 cele prezentate mai sus, va supunem spre dezbatere si
aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea a II-a a bugetului de
venituri gi cheltuieli pe anul 20t7 al Teatrului "George Ciprian" BuzEu.
PRESEDINTE

Neagu P:*re Emanoi!
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA

Nr, 1L427 121.08.2OL7

RAPORT

pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri gi
cheltuieli pe anul 2OL7 al Teatrului "George Ciprian"
Buziu

Analiz6nd proiectul de hot516re ini[iat se constat5 au fost
respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,

cu modific5rile

gi completdrile ulterioare in ceea ce privegte:

-

structura bugetului at6t la partea de venituri c6t gi la partea de

-

cheltuieli pe sectiunea de functionare 9i secliunea de dezvoltare;
sursele de finantare;

rectificarea bugetului;

Av6nd

in

vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

proiectului de hot5rare in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Liviu Mihail Ciolan
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