
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, 

Piscan Ion - Daniel 
      
                                                                                        
 
CONTRASEMNEAZA: 

                                    SECRETAR – Onoiu Elena – Adina 
 
 

 
VALENII DE MUNTE,  20 decembrie 2018. 
NR. 134 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        NR.77604/17.12.2018 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

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

 
Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 

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

- Art. 19 din Legea nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Vălenii de Munte se stabileşte la 

venituri la suma de 27.196.000 lei şi la cheltuieli la suma de 27.224.200 lei. 

Influenţele faţă de bugetul aprobat prin H.C.L. nr.115 din 9 noiembrie 2018 este minus 

1048000 lei. 

La venituri influenţele se prezintă astfel: 

- Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurării 33.10.21 – se diminuează cu 

204000 lei; 

- Venituri din contracte încheiate cu direcţia de sănătate sume de la Bugetul de stat 

33.10.30 – se diminuează cu 16000 lei; 

- Venituri din contracte încheiate cu direcţia de sănătate sume de la Ministerul Sănătăţii 

33.10.31 – se diminuează cu 3000 lei; 

- Subvenţii de la Bugetul local – curente 43.10.10 – se diminuează cu 145000 lei; 

- Subvenţii de la Bugetul local – capital 43.10.14 – se majorează cu 1400000 lei; 

- Subvenţii din Bugetul Fondului Unic de Asigurări de Sănătate 43.10.33 – se majorează 

cu 16000 lei; 

La cheltuieli influenţele se prezintă astfel: 

- s-au diminuat credite bugetare la Titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 

158000 lei; 
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- s-au diminuat credite bugetare la Titlul „Bunuri şi servicii” cu suma de 194000 

lei; 

- s-au majorat credite bugetare la Titlul „Cheltuieli de capital” cu suma de 1400000 

lei, în vederea achiziţionării de aparatură medicală conform anexei la buget; 

 

Motivat de cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2018, în vederea 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

                 Influentele bugetului se prezinta astfel : 

 

- Veniturile bugetului se suplimenteaza  cu suma de 1048,00 mii lei. 

- Cheltuielile bugetului se suplimenteaza cu suma de  1048,00 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 

 

 


