
 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE  

privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al  

 orasului  Valenii de Munte, pe anul  2018 si estimari pe anii 2019 - 2021  

 

 

 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; 

- 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 intocmit de  catre 

sef serviciu buget – finante, impozite si taxe locale  si  raportul Comisiei pentru activitati economico – 

financiare si agricultura; 

  

 In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, 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  orasului Valenii de Munte,  

pe anul 2018 si estimari pe anii 2019 - 2021,  conform anexelor nr.1 si 2. 

 

 Art.2. Ordonatorul principal de credite, Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si 

compartimentele functionale ale orasului Valenii de Munte, vor duce la indeplinire prevederile prezentei 

hotarari. 

 

 Art.3. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte. 

 Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul Administratie publica locala.  

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Otelea Bogdan - Andrei 

 

CONTRASEMNEAZA: 

       SECRETAR :   Onoiu Elena - Adina 

 

 

 

VALENII DE MUNTE  08  noiembrie 2018. 

NR. 116  



JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

NR._______/____________ 

 

 

 

 

 

                                                      EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli 

                                  al orasului Valenii de Munte pe anul 2018 

 

  

          Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare, ale Legii nr. 2/2018 - a bugetului de stat pe anul 2018, avand in vedere adresa 

privind Adresa Ministerului sanatatii, nr. SP/11885/16.10.2018 privind alocarea fondurilor de la bugetul 

de stat pe anul 2018, la Titlul 51.02. « Transferuiri de capital », aliniatul 51.02.22 « Transferuri de la 

bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea echipamentelor de comunicatii in urgenta si 

sanatate » inregistrata la Primaria Valenii de Munte cu numarul 71804/29.10.2018, precum si Raportul 

de Specialitate al Serviciului Buget Finanate – ITL, sunt necesare modificari ale bugetului de venituri si 

cheltuieli al orasului Valenii de Munte. 

 Bugetul de venutir şi cheltuieli al oraşului Vălenii de Munte se stabilesti la venituri la suma de 

35239,50 mii lei şi la cheltuieli la suma de 45701,50 mii lei. 

 Influenşele în structura bugetului local în suma de 668.00 mii lei. 

         Motivat de cele de mai sus, supun aprobarii Consiliului Local, proiectul de hotarare privind 

aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte pe anul 2018. 

 

 

 

PRIMAR 

Florin Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMARIA 

 

NR………………………………… 

 

 

                                                                                     Raport 

 

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 

orasului Valenii de Munte pe anul 2018 

 

 

       In conformitate cu prevederile legale cuprinse in: 

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

completarile ulterioare; 

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

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

stat pe anul 2018, aliniatul 51.02.22 „Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea echipamentelor de comunicatii in urgenta si sanatate” 

- Propunerilor compartimentelor si serviciilor din cadrul Primariei orasului Valenii de 

Munte ; 

 

  Bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte, aprobat initial prin 

HCL20/16.02.2018 si rectificat conform HCL nr.32/29.03.2018, HCL 51/31.05.2015, HCL 

nr.63/28.06.2018, HCL nr. 72/31.07.2018 , HCL nr.88/07.09.2018 si HCL nr. 98/27.09.2018  se 

stabileste la venituri suma de 35.239,50 mii lei si la cheltuieli la suma de 45.701,50 mii lei. 

   Influentele in structura veniturilor se prezinta astfel : 

• Sectiunea de functionare    -244,00 mii lei 

• Sectiunea de dezvoltare     -424,00  mii lei  

                                                                                                                                                         - MII 

LEI 
DENUMIRE VENITURI COD 

INDICATOR 

PROGRAM 

APROBAT CF. 

HCL nr 

98/27.09.2018 

PROPUNERE 

RECTIFICARE 

INFLUENTE              

+/- 

DIVERSE VENITURI     

Alte venituri 36.02.50 2.183,50 1.506,50 -677,00 

TRANSFERURI VOLUNTARE     

Varsaminte din S.F. pentru S.D. a 

bugetului local 

37.02.03 -7.435,00 -7.002,00 -433,00 

Varsaminte din S.F. 37.02.04 7.435,00 7.002,00  433,00 

SUBVENTII     

Subventii de la bugetul de stat catre 

bugetele locale pentru finantarea 

aparaturii medicale 

 

42.02.16.01 

 

0 

 

9,00 

 

9,00 

TOTAL VENITURI/INFLUENTE  2.183,50 1.515,50 -668,00 

 

 

 

    Modificarile aduse cheltuielilor din Sectiunea de functionare sunt urmatoarele : 



     

• Cheltuieli de personal    350,00 mii lei 

• Bunuri si servicii           46,00 mii lei    

• Transferuri intre institutii  299,00 mii lei                                                               

• Asistenta sociala             60,00 mii lei                                                                           

 

 

   Sectiunea de dezvoltare a bugetului local s-a stabilit astfel : 

  

• Venituri      14.361,00 mii lei  

• Cheltuieli    24.823,00 mii lei 

 

   Modificarile aduse la Sectiunea de dezvoltare pe capitole bugetare si pe obiective de investitii 

(conform anexei 2) sunt urmatoarele :                                                                                                     

- MII LEI 
 

DENUMIRE 

 

CAPITOLE 

BUGETARE 

PROGRAMUL 

APROBAT PRIN 

HCL 

88/07.09.2018 

 

PROPUNERI 

RECTIFICARE 

 

INFLUENTE       

+/- 

Administratie publica 51.02 2.686,00 2.814,00 128,00 

Transferuri intre instituii publice 51.02 2.345,00 2046,00 -299,00 

Invatamant 65.02 4.005,00 4.446,00 441,00 

Sanatate 66.02 570,00 470,00 -100,00 

Locuinte, servicii si dezvoltare 

publica 

 

70.02 

 

3.104,00 

 

3.004,00 

 

-100,00 

Transporturi 84.02 10.505,00 10.011,00 -494,00 

TOTAL  23.215,00 22.791,00 -424,00 

      

     Avand in vedere cele mai sus mentionate va rugam sa aprobati efectuarea modificarilor la 

nivelul Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte. 

    Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii 

in interesul colectivitatii locale, de obiectivele cuprinse in Programul de Dezvoltare Locala pentru 

orasul Valenii de Munte si de repartizarea cheltuielilor bugetare in concordanta cu atributiile 

administratiei publice locale, stabilite de acestea, propunem adoptarea prezentului proiect de 

hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. 

 

                                                                                                                

 

   

                                                                                    

            Sef Serviciu,                                                                Sef Birou ITL 

            Nitu Elena                                                                  Moraru Ancuta 

 

  

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 


