
 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

 HOTARARE 

pentru modificarea si completarea H.C.L.nr.75/25 aprilie 2019 privind utilizarea excedentului 

bugetului local in cursul anului 2019 

 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 
- art.58 alin.(l) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul M.F.P nr.3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2018, cu modificările şi completările ulterioare; 
Văzând  referatul de aprobare al primarului oraşului Valenii de Munte, raportul întocmit de către 

Serviciul buget – finanţe, impozite și taxe locale si raportul Comisiei pentru activităţi economico – 
financiare si agricultură; 

In temeiul art.139 din O.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
 

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, adopta prezenta hotarare: 

 
 Art.I. Se aproba completarea literei A) a articolului 1 din hotararea nr.75/25 aprilie 2019 privind 
utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2019, cu o noua pozitie, ce va avea urmatorul 
cuprins: 

       “4. Extindere corp cladire P + 1E cu functiunea de Scoala Gimnaziala « ing.Gheorghe 

Panculescu » Valenii de Munte – 200.000 lei;“ 

 Art.II. Se aproba completarea literei B) a articolului 1 din hotararea nr.75/25 aprilie 2019 privind 
utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2019, cu doua noi pozitii, ce vor avea urmatorul 
cuprins:  

“5. Reabilitarea, reamenajarea si modernizarea  parcului dintre Primarie si Centrul 

Cultural Valenii de Munte –  700.000 lei;“ 

“6. Amenajare loc  de joaca strada Mihail Kogalniceanu, nr.1 – 3 – 300.000 lei.“ 

       Art.III. Se aproba modificarea literei C) a articolului 1 din hotararea nr.75/25 aprilie 2019 privind 
utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2019, dupa cum urmeaza: 
 1. Punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 

 “1. Elaborare studiu de fezabilitate pentru Varianta ocolitoare a orasului - 200.000 lei“ ; 

2. Punctul  2 se abroga. 
 Art.IV. Restul reglementarilor din hotararea nr.75/25 aprilie 2019 privind utilizarea excedentului 
bugetului local, in cursul anului 2019,  raman neschimbate. 
 Art.IV. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale si Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, mediu, achizitii si administrarea 
fondurilor europene. 

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 Serviciul administratie publica locala.  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Calinoiu Dragos 

 

 CONTRASEMNEAZA 

       Secretar – Onoiu Elena - Adina 
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ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE  
SERVICIUL BUGET – FINANTE 
NR.______/___________ 

 
 

RAPORT 

pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.75/25 aprilie 2019 privind utilizarea excedentului 

bugetului local in cursul anului 2019 

 

Avand în vedere prevederile legale cuprinse în: 
-art.58, alin.(l) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 
-Legea nr. 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
-Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata în Monitorul Oficial, partea I, nr. 48/2005, cu 
modificarile şi completarile ulterioare; 
- Ordinul M.F.P. nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exercitiului bugetra al anului 2018, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.139 din O.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
 
Serviciul buget - finante, impozite si taxe locale propune spre aprobare Consiliului Local, 

modificarea si completarea H.C.L. nr. 75/25.04.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local, in 
cursul anului 2019 astfel :  

♦ Se completeaza litera A) a articolului I din Hotararea nr.75/25 aprilie 2019 privind utilizarea 
excedentului bugetului local, in cursul anului 2019, cu o noua pozitie , ce va avea urmatorul cuprins: 
         4 .” Extindere corp cladire P +1 E cu functiunea de Scoala Gimnaziala „ Ing. Gheorghe 

Panculescu” Valenii de Munte – 200.000 lei ” 
             

    ● Se completeaza litera B) a articolului 1 din Hotararea nr.75/25 aprilie 2019 privind utilizarea 
excedentului bugetului local, in cursul anului 2019, cu doua noi pozitii, dupa cum urmeaza:  
5 „ Reabilitarea, reamenajarea si modernizarea parcului dintre Primarie si Centrul Cultural 

Valenii de Munte – 700.000 lei ” 

      6  „ Amenajare loc de joaca strada Mihai Kogalniceanu nr.1-3 – 300.000 lei ” 

 
        ■ Se modifica litera C) a articolului 1 din Hotararea nr. 75/25 aprilie 2019 privind utilizarea 
excedentului bugetului local, in cursul anului 2019 dupa cum urmeaza: 

1. Punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„ Elaborare studiu de fezabilitate pentru Varianta ocolitoare a oraşului -200.000 lei” 

2. Punctul 2 se abroga. 

          ⁕ Restul reglementarilor din Hotararea Consiliului Local  nr.75/25 aprilie 2019 privind utilizarea 
excedentului bugetului local, in cursul anului 2019 raman neschimbate. 
         Fata de cele prezentate rog Consiliul Local sa aprobe prezentul proiect de hotarare 

 
 

                                                       SEF SERVICIU BUGET FINANTE 
IMPOZITE SI TAXE LOCALE, 

Nitu Elena 
 
 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE  
PRIMAR 
NR.______/___________ 

 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.75/25 aprilie 2019 privind utilizarea excedentului 

bugetului local in cursul anului 2019 

 

Avand în vedere prevederile legale cuprinse în: 
-art.58, alin.(l) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 
-Legea nr. 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
-Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata în Monitorul Oficial, partea I, nr. 48/2005, cu 
modificarile şi completarile ulterioare; 
- Ordinul M.F.P. nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exercitiului bugetra al anului 2018, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.139 din O.G nr.57/2019privind Codul Administrativ 
 
Propun spre aprobare Consiliului Local, modificarea si completarea H.C.L. nr. 75/25.04.2019 

privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2019 astfel :  
♦ Se completeaza litera A) a articolului I din Hotararea nr.75/25 aprilie 2019 privind utilizarea 

excedentului bugetului local, in cursul anului 2019, cu o noua pozitie , ce va avea urmatorul cuprins: 
         4 .” Extindere corp cladire P +1 E cu functiunea de Scoala Gimnaziala „ Ing. Gheorghe Panculescu” 
Valenii de Munte – 200.000 lei” 
             

    ● Se completeaza litera B) a articolului 1 din Hotararea nr.75/25 aprilie 2019 privind utilizarea 
excedentului bugetului local, in cursul anului 2019, cu doua noi pozitii, dupa cum urmeaza:  
6 „ Reabilitarea, reamenajarea si modernizarea parcului dintre Primarie si Centrul Cultural Valenii 

de Munte – 700.000 lei” 
       6  „ Amenajare loc de joaca strada Mihai Kogalniceanu nr.1-3 – 300.000 lei ” 

 
        ■ Se modifica litera C) a articolului 1 din Hotararea nr. 75/25 aprilie 2019 privind utilizarea 
excedentului bugetului local, in cursul anului 2019 dupa cum urmeaza: 

2. Punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„ Elaborare studiu de fezabilitate pentru Varianta ocolitoare a oraşului -200.000 lei” 
2. Punctul 2 se abroga. 

  

Fata de cele prezentate rog Consiliul Local sa aprobe prezentul proiect de hotarare 
 
 
 

                                                                   PRIMAR, 
FLORIN CONSTANTIN 

 
 
 


