
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTARARE 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al  

Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2018  

 

 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 

- Legea nr.2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

- art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr.500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Adresa Ministerului Sanatatii nr.SP/11885/16.10.2018 privind alocarea de la bugetul de 

stat pe anul 2018, alineatul 51.02.22 “Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele 

locale, pentru finantarea echipamentelor de comunicatii in urgenta si sanatate”; 

 

 Vazand expunerea de motive a Primarului orasului Valenii de Munte, raportul de 

specialitate  al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, si raportul comisiei pentru activitati 

economico – financiare si agricultura; 

 

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 

 Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc 

Valenii de Munte pe anul 2018,  conform anexelor nr.1 si 2  ce fac parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : Primarul, Spitalul Orasenesc Valenii de 

Munte si Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale. 

 Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul 

institutiei. 

 Comunicarea, afisarea si publicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

        Otelea Bogdan - Andrei     

      

                                                                               

                     CONTRASEMNEAZA: 

                                    SECRETAR – Onoiu Elena  - Adina 

VALENII DE MUNTE 09 noiembrie 2018. 

NR. 115 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

NR._________/________ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind rectificarea   bugetului de venituri si cheltuieli al 

 Spitalului Orasenesc Valenii de Munte  pe anul 2018 

 

 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

 

- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

- Art. 19 din Legea nr. 273/2006 – Legea finantelor publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

- Legea nr. 500/2002- privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare: 

- Legea nr. 95/2006- privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Adresa MS nr. SP/11885/16.10.2018 privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat pe anul 2018 , 

alineatul 51.02.22 “Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 

aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate. 

 

 

In urma analizei Raportului de specialitate prezentat de Serviciul Buget-Finante, Impozite si Taxe 

Locale Valenii de Munte, propun aprobarea rectificarii  Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018. 

 

                 Influentele bugetului se prezinta astfel : 

 

- Veniturile bugetului se majoreaza cu suma de 10.00 mii lei, la sectiunea de dezvoltare din subventii 

acordate de la Bugetul Local si Bugetul de Stat pentru finantarea aparaturii medicale. 

- Cheltuielile bugetului se majoreaza cu suma de  10.00  mii lei reprezentand cheltuieli de capital- 

investitii echipamente medicale.  

 

              Tinand cont de art.5, alin.(2), art. 29, art. 36, art.49 si art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind                   

finantele publice locale propun: 

- aprobarea rectificarii  bugetului  de venituri si cheltuieli al  institutiei publice   pentru anul 2018, 

conform anexei nr. 1, atasata la prezentul raport de specialitate; 

- aprobarea anexei nr. 2 privind lista obiectivelor  de investitii pe anul 2018. 

 

Motivat de cele prevazute mai sus, va rog sa aprobati proiectul privind rectificarea  bugetului de 

venituri si cheltuieli  pentru  anul 2018 in vederea transmiterii la Directia Generala Regionala a Finantelor 

Publice Ploiesti si la Trezoreria locala Valenii de Munte. 

 

 

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTARARE  

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Valenii de 

Munte pe anul 2018  

 

 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 

- Legea nr.2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

- art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr.500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

 Vazand expunerea de motive a Primarului orasului Valenii de Munte, raportul de 

specialitate  al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, si raportul comisiei pentru activitati 

economico – financiare si agricultura; 

 

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 

 Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc 

Valenii de Munte pe anul 2018,  conform anexelor nr.1 si 2  ce fac parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : Primarul, Spitalul Orasenesc Valenii de 

Munte si Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale. 

 Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul 

institutiei. 

 Comunicarea, afisarea si publicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

     Niculae Nicoleta     

      

                                                                               

 

 

                     CONTRASEMNEAZA: 

                                    SECRETAR – Onoiu Elena  - Adina 

 

VALENII DE MUNTE 27 septembrie 2018. 



NR. 96 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

NR._________/________ 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind rectificarea   bugetului de venituri si cheltuieli al 

 Spitalului Orasenesc Valenii de Munte  pe anul 2018 

 

 

 

 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

 

 - Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

 - Art. 19 din Legea nr. 273/2006 – Legea finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 - Legea nr. 500/2002 - privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Legea nr. 95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 In urma analizei Raportului de specialitate prezentat de serviciul buget – finante, impozite si 

taxe locale, propun aprobarea rectificarii  bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc 

Valenii de Munte, pentru anul 2018. 

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte,  se stabileste  la 

venituri la suma de 26.138.00 mii lei si la cheltuieli la suma de 26.166,20 mii lei.  

Veniturile si cheltuilelile  sectiunii de functionare nu se modifica. 

Influentele sectiunii de dezvoltare se prezinta astfel: 

A . Venituri 

 

 Veniturile sectiunii de dezvoltare se majoreaza cu suma de 17.00  mii lei  reprezentand 

subventii de la Bugetul Local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii, cod 

indicator 43.10.14., in vederea achizitionarii a  trei centrale termice 24 KW, conform Anexei 2 la 

bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 

 

B . Cheltuielile sectiunii de dezvoltare  se majoreaza cu suma de 17.00 mii lei pe 

trimestrul  IV – 2018,  conform listei de investitii anexata. 

 

 Motivat de cele prevazute mai sus, va rugam sa aprobati rectificarea  bugetului de venituri si 

cheltuieli al Spitalului orasenesc Valenii de Munte pentru  anul 2018,  in vederea transmiterii la 

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti si la Trezoreria locala Valenii de Munte. 

 

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMARIA 

SERVICIUL BUGET – FINANTE, 

IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

NR._______/____________ 

 

 

 

 

RAPORT 

privind  rectificarea   bugetului de venituri si cheltuieli al 

 Spitalului Orasenesc Valenii de Munte  pe anul 2018 

 

 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

 

- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

- Art. 19 din Legea nr. 273/2006 – Legea finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

- Legea nr. 500/2002 - privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare: 

- Legea nr. 95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

- Adresa Ministerului Sanatatii, nr. SP/11885/16.10.2018 privind alocarea de fonduri de la 

bugetul de stat pe anul 2018, la Titulul 51.02 “Transferuri de capital”, aliniatul 51.02.22 

“Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea echipamentelor de 

comunicatii in urgenta si sanatate” 

 

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte,  se stabileste  la 

venituri la suma de 26.148.00 mii lei si la cheltuieli la suma de 26.176,20 mii lei.  

 

 

Influentele sectiunii de dezvoltare se prezinta astfel: 

A. Venituri 

 

 Veniturile sectiunii de dezvoltare se majoreaza cu suma de 10.00  mii lei  reprezentand 

subventii de la Bugetul Local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii astfel: 

1 mii lei cod indicator 43.10.14 – buget local  (10% contributie),  şi 9 mii lei cod indicator 43.10.16 

– Buget se stat in vederea achizitionarii de echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice 

conform acordului cadru 51/12.07.2018, pentru implementarea cu celeritate a prevederirilor 

Ordinului Ministrului Sanatati nr. 4 /2017.  

 

B. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare  se majoreaza cu suma de 10.00 mii lei pe 

trimestrul  IV – 2018,  conform listei de investitii anexata. 

 

Cheltuielile sectiunii de functionare, la Titlul II Bunuri si servicii se modifica astfel: 



- Se diminueaza in trim. IV cu suma de 15 mii lei de la articolul 20.01.02 “Iluminat, incalzit 

si forta motrica” din subventii de la bugetul local – cheltuieli curente; 

- Se suplimenteaza in trim IV cu suma de 15 mii lei la articolul 20.02. “Reparatii curente” 

– cheltuieli curente de la bugetul local. 

 

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, si la 

cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, titluri, precum si alineate si paragrafe, este prevazuta in 

anexa nr. 1. 

 Motivat de cele prevazute mai sus, va rugam sa aprobati  rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli  pe  anul 2018 in vederea transmiterii la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 

Ploiesti si la Trezoreria locala Valenii de Munte. 

 

 

SEF SERVICIU BUGET – FINANTE, 

IMPOZITE SI TAXE LOCALE, 

Nitu Elena 

 

 

 

 


