
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 

privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul bugetului  

Clubului Sportiv Orasenesc « Teleajenul »  Valenii de Munte, pe anul  2018 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.49 alin.(4) si (5)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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

- Legea nr.69/2000 - Legea educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea nr.55/30 iunie 2004 privind infiintarea, organizarea, functionarea si finantarea Clubului 

Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte – adoptata de catre Consiliul Local al orasului 

Valenii de Munte; 

 Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte,  raportul intocmit de catre 

Serviciul  buget – finante, impozite si taxe locale si  raportul comisiei pentru activitati economico – 

financiare si agricultura; 

 

 Tinand cont de faptul ca institutia  Clubul Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte este in 

subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte (fiind persoana juridica de drept public), fiind 

subventionat partial din bugetul local ; 

 

 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 prezentul proiect de  hotarare: 

 

 Art.1. Se aproba virarea de credite bugetare in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului 

Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte,  pe anul 2018, conform anexei ce face parte integranta 

din prezenta hotarare.  

    

 Art.2. Cu aducere la indeplinire se insarcineaza : Primarul, Clubul Sportiv Orasenesc « Teleajenul » 

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

 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 29 noiembrie 2018 

NR. 123 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR  

NR._______/___________ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea virarilor de credite bugetare  ale Clubului  Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii 

de Munte, pe anul 2018 

 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

 - Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

 - Legea nr.69/2000 - Legea educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Hotararea nr.55/30 iunie 2004 privind infiintarea, organizarea, functionarea si   finantarea Clubului 

Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte – adoptata de catre Consiliul Local al orasului Valenii de 

Munte; 

 - H.C.L.18/16 februarie 2018 de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al  Clubului Sportiv 

Valenii de Munte ;  

 

 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, al Clubului Sportiv Orasenesc « Teleajenul », a fost 

aprobat, atat la venituri cat si la cheltuieli, in suma de  300,00 mii lei. 

 Conform articolului 49 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale , se pot efectua virari de 

credite, inainte de angajarea cheltuielilor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli . 

 

 Repatizarea sumelor aprobare initial se modifica astfel : 

 

-   Cheltuieli cu salariile:   110   mii lei     +  1 mii lei ; 

- Cheltuieli materiale  :  190   mii lei      -   1 mii lei. 

 

 In vederea efectuarii operatiunilor de incasari si plati, propun spre aprobare Consiliului Local, 

proiectul de hotarare privind  aprobarea virarilor de credite bugetare  ale Clubului  Sportiv Orasenesc 

« Teleajenul » Valenii de Munte, pe anul 2018, ( anexa nr.1), precum si depunerea la D.R.G.F.Publice 

Prahova si la Trezoreria Valenii de Munte. 

 

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMARIA 

NR._______/______________ 

 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea virarilor de credite bugetare  ale Clubului  Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii 

de Munte, pe anul 2018 

 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

 - Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

 - Legea nr.69/2000 - Legea educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Hotararea nr.55/30 iunie 2004 privind infiintarea, organizarea, functionarea si   finantarea Clubului 

Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte – adoptata de catre Consiliul Local al orasului Valenii de 

Munte; 

 - H.C.L.18/16 februarie 2018 de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al  Clubului Sportiv 

Valenii de Munte. 

 

 Bugetul de venituri si cheltuieli  al Clubului Sportiv Orasenesc « Teleajenul », a fost aprobat,  atat la 

venituri cat si la cheltuieli, in suma de  300,00 mii lei . 

 Conform articolului 49 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, se pot efectua virari de 

credite, inainte de angajarea cheltuielilor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli . 

 

 Repatizarea sumelor aprobare initial se modifica astfel : 

-   Cheltuieli cu salariile:   110   mii lei     +  1 mii lei ; 

- Cheltuieli materiale  :  190   mii lei      -   1 mii lei. 

 

 In vederea efectuarii operatiunilor de incasari si plati, propun spre aprobare Consiliului Local, 

proiectul de hotarare  privind  aprobarea virarilor de credite bugetare  ale Clubului  Sportiv Orasenesc 

« Teleajenul » Valenii de Munte, pe anul 2018, ( anexa nr.1), precum si depunerea la D.R.G.F.Publice 

Prahova si la Trezoreria Valenii de Munte. 

 

 

SEF SERVICIU BUGET – FINANTE, 

IMPOZITE SI TAXE LOCALE, 

Nitu Elena 

 


