
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE  
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea hotărârii nr.40/28 februarie 2020 
privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2020 

 
Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
- art.58 alin.(l) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul M.F.P. nr.3751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ţinând cont de referatul de aprobare al primarului oraşului Vălenii de Munte, raportul întocmit de către Serviciul buget – 
finanţe, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru activităţi economico – financiare și agricultură; 
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
Consiliul Local al oraşului Valenii de Munte, adopta prezenta hotărâre: 
      
          Art.I. Se aprobă modificarea și completarea articolului 1 al hotărârii nr.40/28 februarie 2020, articol ce va avea 
următorul cuprins: 
“Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local în sumă de 2.110.873,35 lei în anul bugetar 2020, pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, astfel: 
LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare 
Valoare lucrare 
- LEI - 

1. 
Proiectare și execuţie “Reabilitare și modernizare bază sportivă Bd. Nicolae Iorga, 
nr.145, oraș Vălenii de Munte” 

 
610.873,35 lei 
 

 

 LUCRĂRI NOI 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare 
Valoare lucrare 
- LEI - 

1. Amenajare trotuare în orașul Vălenii de Munte 500.000,00 lei 
2. Reparații străzi cu îmbrăcăminte asfaltică în strat de 4 cm în orașul vălenii de Munte 1.000.000,00 lei 
” 
   Art.II. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul buget - finanţe impozite și taxe locale și 
Serviciul urbanism. 
Art.III. Hotărârea se va afişa la sediul Primăriei oraşului Valenii de Munte și se va publica pe site-ul instituţiei. 
         Comunicarea, afişarea și publicarea se vor face de către Biroul administraţie publică locală. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Raiciu Liliana - Sanda 

 
 
 

                                     CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                      SECRETAR GENERAL: Onoiu Elena – Adina 
 
 
VĂLENII DE MUNTE, 28 august 2020. 
NR. 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE  
SERVICIUL BUGET – FINANTE 
NR.______/___________ 
 
 
 
 
                                                           RAPORT 
                    la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.40/28.02.2020 privind aprobarea 
utilizării excedentului bugetului local al oraşului Valenii de Munte pentru anul 2020 
 
 
                 
         Având in vedere referatul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 13167/02.07.2020, prin care se propune 
asigurarea surselor de finanţare pentru executarea de reparaţii străzi cu îmbrăcăminte asfaltică, este necesar si oportun sa se 
aprobe modificarea si completarea HCL nr.40/28.02.2020, privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii 
precedenţi, pentru anul 2020, in vederea asigurării sursei de finanţare pentru aceste lucrări de reparaţii. 
         Ţinând cont de posibilitatea utilizării excedentului bugetului local din anii precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor de 
capital se propune aprobarea prevederilor bugetare din aceasta sursa de finanţare. 
        Totodată este oportuna completarea HCL nr.40/28.02.2020 pentru asigurarea sursei de finanţare pentru lucrările de 
amenajare trotuare in oraşul Valenii de Munte. 
        Luând in considerare că cele prezentate sunt necesare, oportune si legale (art. 58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare) am întocmit prezentul raport de specialitate la 
proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.40/28.02.2020. 
         Art. 1. se modifica si va avea următorul cuprins: 
                                                                                                                            Excedent   
A. Lucrări in continuare: 
     1. Proiectare si execuţie” Reabilitare si modernizare 
     baza sportiva Bd. N. Iorga nr.145, oraş Valenii de Munte                         610.873,35 lei 
B. Lucrări noi: 
    1. Amenajare trotuare in oraşul  Valenii de Munte                                     500.000,00 lei 
     
    2. Reparaţii străzi cu îmbrăcăminte  asfaltică in strat de                          1.000.000,00 lei 
     4 cm in oraşul Valenii de Munte 
                                                                              TOTAL:             2.110.873,35 LEI 
   
      In vederea asigurării derulării in condiţii normale a procesului de finanţare a cheltuielilor de investiţii se poate utiliza 
excedentul bugetului local, excedent care se prezintă in secţiunea de dezvoltare ca anexa la bugetul local si se aproba de către 
autorităţile deliberative. 
           
   Rog Consiliul Local sa adopte acest proiect de hotărâre. 
 
 
 

SEF SERVICIU BUGET FINANŢE 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, 

Nițu Elena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE  
PRIMAR 
NR.______/___________ 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.40/28.02.2020 privind aprobarea utilizării 

excedentului bugetului local al oraşului Valenii de Munte pentru anul 2020 
 
Conform art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele doua secţiuni, după 
efectuarea regularizărilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a transferurilor din bugetul de 
stat prevăzute si a transferurilor din bugetul de stat sau ale bugete, precum si după achitarea plăţilor restante, se reportează in 
exerciţiul financiar următor si se utilizează în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, ca sursa de finanţare a obiectivelor de 
investiţii din competenta administraţiei publice locale. 
      Prin H.C.L. nr.40/28,02,2020 s-a aprobat utilizarea sumei de 2.110.873,35 lei din excedentul oraşului Valenii de Munte 
pentru finanţarea obiectivului de investiţii „ PT + Execuţie Stadion oraş Vălenii de Munte”. 
      In funcţie de oportunităţile apărute în cursul anului se poate completa finanţarea obiectivelor de investiţii din excedentul 
bugetului local. 
      Plecând de la referatul de solicitare si aprobare a prevederilor bugetare in vederea executării unor noi obiective de 
investiţii se propune utilizarea sumei de 1.500.000  lei din disponibilul înregistrat din excedent. 
      Având in vedere considerentele expuse, supun spre aprobare Consiliului Local al oraşului Valenii de Munte proiectul de 
hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.40/28.02.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local 
in cursul anului 2020. 
 
 
                                                            PRIMAR, 
                                              FLORIN CONSTANTIN 
 
 
 


