ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unităţii administrativ - teritoriale a
deficitului secţiunii de dezvoltare

Având in vedere prevederile cap. V punctul 5.13.3. alin.(1) 1it.b). din Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr.2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar
al anului 2016;
Ţinând cont de expunerea de motive a primarului oraşului Vălenii de Munte, precum si de raportul
Serviciului buget - finanţe, impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului
Vălenii de Munte;
Văzând raportul comisiei pentru activităţi economico - financiare si agricultura;
In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre:
Art 1. Se aproba acoperirea defintiva din excedentul bugetului local al unităţii administrativ - teritoriale a
deficitului secţiunii de dezvoltare, in suma de 1.564.457, 64 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul si serviciul
buget - finanţe, impozite si taxe locale.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica si se comunica la : Instititia Prefectului Judeţul
Prahova, Primarul oraşului, Direcţia Generala a Finanţelor Publice Prahova si Trezoreria Vălenii de Munte.
Afişarea si comunicarea se vor face de către Biroul administraţie publica locala.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
IORGA GABRIELA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR – jr. Onoiu Elena - Adina
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EXPUNERE DE MOTIVE,
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al unităţii administrativteritoriale a deficitului secţiunii de dezvoltare

Având în vedere prevederile legale cuprinse în Cap. V pct. 5.13.3 alin. 1, lit. b, din Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, oraşul Vălenii de Munte, înregistrează la
sfârşitul anului 2016 deficit al Secţiunii de dezvoltare, iar Consiliul local are obligaţia de a aproba
prin hotărâre, până la data 09.01.2016, acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a
deficitului secţiunii de dezvoltare.
Contul de execuţie al bugetului local – secţiunea de dezvoltare, încheiat la 31.12.2016, se
prezintă astfel:
 Veniturile secţiunii de dezvoltare

3267116,88 lei

 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare

4831574,52 lei

 Deficit secţiune de dezvoltare

–1564457,64 lei

Pentru reîntregirea excedentului anului precedent, propun Consiliului Local aprobarea sumei
de 1564457,64 lei reprezentând sumele repartizate din acestea în cursul anului 2016 pentru
finanţarea cheltuielilor cursul secţiunii de dezvoltare.
În baza Hotărârii Consiliul Local Vălenii de Munte, Trezoreria Statului înregistrează
operaţiunea de acoperire definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe bază de notă contabilă.
Motivat de cele de mai sus rog Consiliul Local să adopte această hotărâre.

PRIMAR,
FLORIN CONSTANTIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE
PRIMĂRIA
Str.Berevoiesti, nr.3A, Vălenii de Munte, 106400
Telefon: 0244/280.816; Fax: 0244/280631: e-mail:primariavaleniidemunte@yahoo.com

Nr. ________/_______________

RAPORT,
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al unităţii administrativteritoriale a deficitului secţiunii de dezvoltare

Având în vedere prevederile legale cuprinse în Cap. V pct. 5.13.3 alint. 1lit. b, din Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, oraşul Vălenii de Munte, înregistrează la
sfârşitul anului 2016 deficit al Secţiunii de dezvoltare, iar Consiliul local are obligaţia de a aproba
prin hotărâre, până la data 09.01.2016, acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a
deficitului secţiunii de dezvoltare.
Contul de execuţie al bugetului local – secţiunea de dezvoltare, încheiat la 31.12.2016, se
prezintă astfel:
 Veniturile secţiunii de dezvoltare

3267116,88 lei

 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare

4831574,52 lei

 Deficit secţiune de dezvoltare

–1564457,64 lei

Pentru reîntregirea excedentului anului precedent, Serviciul buget-finanţe, impozite şi taxe
locale, propune Consiliului Local aprobarea sumei de 1564457,64 lei reprezentând sumele
repartizate din acestea în cursul anului 2016 pentru finanţarea cheltuielilor secţiuni de dezvoltare.
În baza Hotărârii Consiliul Local Vălenii de Munte, Trezoreria Statului înregistrează
operaţiunea de acoperire definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe bază de notă contabilă.
Motivat de cele de mai sus rog Consiliul Local să adopte această hotărâre.

Şef serviciu,
Niţu Elena

