
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului Orăşenesc  
Vălenii de Munte pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 - 2023 

 
 

 Având în vedere prevederile legale cuprinse în : 
- Legea nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020; 
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 
 Văzând referatul de aprobare al Primarului orașului Vălenii de Munte, raportul de 
specialitate al Serviciului buget - finanţe, impozite și taxe locale și raportul comisiei pentru 
activități economico – financiare; 
 

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 orașului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre: 
 
 
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orăşenesc 
Vălenii de Munte pe anul 2020, și estimări pe anii 2021 – 2023, conform anexelor nr.1 și 2, ce fac 
parte integranta din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează : Primarul, Spitalul Orăşenesc Vălenii de 
Munte și Serviciul buget – finanţe, impozite și taxe locale. 
 Art.3. Hotarârea se va afişa la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte și se va publica pe 
site-ul instituţiei. 
 Comunicarea, afişarea și publicarea se vor face de către Biroul administraţie publică locală. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Raiciu Liliana - Sanda 

       
 
 
 
     CONTRASEMNEAZĂ: 

             SECRETAR GENERAL : Onoiu Elena - Adina 
 
 
 
 
VĂLENII DE MUNTE, 28 august 2020. 
NR. 102 



 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMAR 
NR._________/________ 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

                                            privind rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al 

                                           Spitalului Orăşenesc Valenii de Munte pe anul 
2020  

 
 
 
 

       Ţinând cont de prevederile: 
- Legii nr.92/2006, privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările si completările 

ulterioare;  
- Ordonanţei nr.29/21.03.2020 privind unele măsuri economice si fiscal bugetare; 
-    Ordonanţei de urgenta nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 
- art. 19 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 
 
      Văzând adresa nr. 5614/18.08.2020 prin care Spitalul Orăşenesc Valenii de Munte propune 
aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020; 
    
      Bugetul propus pentru rectificare se stabileşte la suma de 29.453,32 mii lei la venituri si la suma 
de 29.454,30 mii lei la cheltuieli. 
      Influentele pentru care se solicita rectificare sunt in suma de 228 mii lei reprezentând subvenţie 
de la Bugetul Local. 

                             
                 Motivat de cele prevăzute mai sus, propun aprobarea rectificării bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2020, in vederea transmiterii la Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice 
Ploieşti si la Trezoreria locala Valenii de Munte. 
 
 
 
 
 

 
PRIMAR, 

Florin Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
SERVICIUL BUGET - FINANTE 

  Nr.________/_______ 
 

RAPORT 
privind  rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al 

 Spitalului Orăşenesc Valenii de Munte  pe anul 2020 
 

 
      Ţinând cont de prevederile Legii nr.92/2006, privind reforma in domeniul sănătăţii, cu 
modificările si completările ulterioare, de cele ala Ordonanţei nr.29/21.03.2020 privind unele 
măsuri economice si fiscal bugetare, Ordonanţei de urgenta nr.135/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, modificările unor acte normative si stabilirea unor măsuri bugetare, 
precum si de dispoziţiile art.19 din legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare, 
      Văzând adresa nr.5614/18.08.2020 prin care Spitalul Orăşenesc Valenii de Munte propune 
aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020; 
      Bugetul propus pentru rectificare se stabileşte la suma de 29.453,32 mii lei la venituri si la suma 
de 29.454,30 mii lei la cheltuieli. 
      Influentele pentru care se solicita rectificare sunt in suma de 228 mii lei reprezentând subvenţie 
de la Bugetul Local pentru : 
     Secţiunea de funcţionare : 
    Se suplimentează Titlul II “ Bunuri si servicii “  următoare art. : 
         20.02 “ Reparaţii curente “                                                                                  39 mii lei 
         20.05.30 “ Alte obiecte de inventar “                                                                  20 mii lei 
         20.04.02 “ Materiale sanitare “                                                                           33 mii lei 
         20.04.04 “ Dezinfectanţi “                                                                                    9 mii lei 
         20.05.01 “ Uniforme si echipament“                                                                    1 mii lei                                                                                                               
      Secţiunea de dezvoltare :        
    Se suplimentează Titlul XIII “Active nefinanciare“  art.71.01.02  “ Maşini, echipamente, 
mijloace de transport “ cu suma de 126  mii lei pentru Instalaţii de climatizare – aer condiţionat 
clădire Pediatrie Spital Orăşenesc Valenii de Munte 
 
     Motivat de cele prevăzute mai sus, va rugam sa aprobaţi rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli  pe anul 2020 in vederea transmiterii la Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice 
Ploieşti si la Trezoreria locala Valenii de Munte in vederea efectuării operaţiunilor de încasări si 
plăți. 
 

Sef Serviciu Buget Finanţe I.T.L., 
Nitu Elena 

 
 


