
 

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 de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti nr.12786/07.11.2018 

privind “Fisa cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2018 cu 

repartizare pe trimestre” care cuprinde indicatorii aprobati conform Deciziei Directorului 

General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr.4929/07.11.2018 ; 

  

 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, 2 si 3. 

 

 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  29  noiembrie 2018. 
NR. 125 



ROMANIA 
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 : 

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

 - prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, potrivit carora legile bugetare anuale pot fi modificate  in cursul exercitiului bugetar prin legi 

de rectificare; 

 -  analiza executiei bugetare derulata  pe parcursul primelor 10 luni ale anului 2018; 

 - asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori tertiari de credite in vederea desfasurarii 

normale a activitatii acestora pana la finele anului; 

 - necesitatea asigurarii fondurilor pentru dotari in unitatile de  invatamant preuniversitar de stat; 

 Vazand raportul de specialitate al Serviciului buget – finante, impozite si taxe locale, propun spre 

aprobare  proiectul  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 

 Rog Consiliul local al orasului valenii de Munte sa aprobe acest proiect de  hotarare. 

  

 

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        NR.________/__________ 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
oraşului Vălenii de Munte 

 
Conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările ulterioare; 

Ţinând cont de Fişa cu sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 

2018 cu repartizare pe trimestre care cuprinde indicatori aprobaţi conform Deciziei Directorului General 

al D.G.R.F.P. Ploieşti nr. 4929/07.11.2018; 

- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul celor 10 luni ale anului 2018; 

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori terţiari de credite în vederea desfăşurării 

normale a activităţii acestora până la finele anului precum şi achiziţionarea de bunuri privind 

dotarea imobilului Colegiului Naţional „N. Iorga” 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Vălenii de Munte, pe anul 2018, aprobat iniţial prin 

H.C.L. nr. 20/16.02.2018 şi rectificat conform H.C.L. nr. 32/29.03.2018, H.C.L. 51/31.05.2018, H.C.L. 

nr. 63/28.06.2018, H.C.L. nr. 72/31.07.2018, H.C.L. 88/07.09.2018, HCL 98/27.09.2018 şi HCL 

116/09.11.2018 se modifică şi se completează astfel: 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Vălenii de Munte se diminuează la venituri cu suma 

de 1775.00 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 1775.00 mii lei. 

Influenţele asupra veniturilor bugetului local pe anul 2018, detaliate pe capitole şi subcapitole 

sunt prevăzute în anexa nr. 1. 

La venituri s-au efectuat următoarele modificări: 

- s-au diminuat veniturile la capitolul 03.02 „Impozitul pe venit” , subcapitolul 03.02.18 

„Impozitul pe venituri din transferuri proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” cu 

suma de 50.00 mii lei. 

- s-au diminuat veniturile la capitolul 07.02. „Impozite şi taxe pe proprietate”, la subcapitolul 

07.02.01.02 „Impozit pe clădiri PJ” cu suma de 1000.00 mii lei. 

- subcapitolul 07.02.02.03 „Impozit pe terenuri extravilane” cu suma de 210.00 mii lei. 

ROMÂNIA 
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- subcapitolul 07.02.03 „Taxe judiciare de timbru” cu suma de 100.00 mii lei. 

- 07.02.02.02 „Impozit pe terenuri PJ” se majorează cu suma de 47.00 mii lei 

- s-au diminuat veniturile la capitolul  36.02 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.02.50 „Alte 

venituri” cu suma de 523.00 mii lei 

S-a majorat veniturile de la capitolul 04.02. „Cote defalcate din impozitul pe venit” subcapitolul 

04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” cu suma de 61.00 mii lei potrivit deciziei Directorului 

General al D.G.R.F.P. Ploieşti nr. 4929/07.11.2018. 

Influenţele efectuate la cheltuieli se prezintă astfel: 

- s-au diminuat creditele bugetare la Titlu 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 151.00 mii lei. 

- s-au majorat creditele bugetare la Titlul 20 „Bunuri şi servicii”  cu suma de 228.00 mii lei. 

- în cadrul influenţelor aprobate suplimentar la Titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” alineatul 51.02.29 „Alte transferuri de capital către instituţiile publice” 

se majorează creditele bugetare cu suma de 100.00 mii lei. 

- s-au majorat creditele bugetare la Titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01 „Transferuri 

interne” cu suma de 33.00 mii lei 

- s-au diminuat creditele bugetare la Titlul 57 „Asistenţă socială”, alineatul 57.02.01 „Ajutoare 

sociale în numerar” cu suma de 5.00 mii lei. 

- s-au diminuat creditele bugetare la Titlul 59 „Alte cheltuieli”, (alineatul 59.40 „Sume aferente 

persoanelor cu handicap neîncadrate” cu suma de 26,50 mii lei şi se majorează la alineatul 

59.01 „Burse” cu suma de 7,50 mii lei) cu suma de 19.00 mii lei. 

- s-au diminuat creditele bugetare la Titlul 70 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01 „Active 

fixe” cu suma de 85.00 mii lei şi la alineatul 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe” 

cu suma de 1770.00 mii lei. 

Modificările aduse la Secţiunea de dezvoltare pe capitole bugetare şi pe obiective de investiţii 

sunt prezentate în anexa nr. 2. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018. 

Acesta împreună cu anexele corespunzătoare se vor transmite la D.G.R.F.P. Ploieşti – Serviciul 

Sinteză şi Asistenţa Elaborării şi Execuţiei Bugetelor şi la trezoreria locală în vederea efectuării 

operaţiunilor de încasări şi plăţi. 

 

SEF SERVICIU BUGET, FINANŢE, 

IMPOZITE ŞI TAXE  

Ec. ELENA NIŢU 

  


