
 
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 inregistrata la 

institutia noastra sub nr.76867/07.12.2018 privind “Fisa cu sume si cote 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.5113/05.12.2018; 

  
 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 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, 

Piscan Ion - Daniel 

       

                                                                                       

 

CONTRASEMNEAZA: 

                                    SECRETAR – Onoiu Elena – Adina 

 

 

VALENII DE MUNTE,  20 decembrie 2018. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
OORRAASS  VVAALLEENNIIII  DDEE  MMUUNNTTEE  
PPRRIIMMAARR  
NNrr..  ………………//………………………………..  

  
  
  

  
       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. 2/2018- „Legea bugetului de stat pe anul 2018”si “Fisa cu 

indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018” cu privire la 

repartizarea si alocarea sumei de 540,00 mii lei conform Deciziei Directorului General al DGRFP 

Ploiesti Nr.5113/05.12.2018 si a sumei de 300,00 mii lei conform Deciziei nr. 5197/17.12.2018, vazand 

raportul de specialitate al Serviciului de Buget Finante , 

 -Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Vălenii de Munte se stabileste la venituri la suma de 

34.219,50 mii lei şi la cheltuieli la suma de 44.681,50 mii lei.      

-Influentele în structura bugetului local sunt în suma de 755,00 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 
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Raport de Specialitate 

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 

 al orasului  Valenii de Munte pe anul 2018 

 

 Avand in vedere prevederile Legii nr. 2/2018- „Legea bugetului de stat pe anul 2018”si “Fisa cu 

indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018” cu privire la 

repartizarea si alocarea sumei de 540,00 mii lei conform Deciziei Directorului General al DGRFP 

Ploiesti Nr.5113/05.12.2018 si a sumei de 300,00 mii lei conform Deciziei nr. 5197/17.12.2018. 

 Influentele bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 sunt in minus 755,00 mii lei. 

 La venituri s-au efectuat urmatoarele modificari : 

• Cod 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit”   540,00 mii lei 

• Cod 04.02.04 „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

Bugetelor locale”        -300,00 mii lei 

• Codl 07.02.01 „Impozit pe cladiri persoane juridice”   -788,50 mii lei 

• Cod 07.02.50 „Alte impozite si taxe pe proprietate”          9,00 mii lei 

• Cod 16.02.02.02 „Taxa asupra mijl de transport PJ”      100,00 mii lei 

• Cod 30.02.05.30 „Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insti.t publice” 100,00 mii lei 

• Cod 36.02.50 „Alte venituri”         500,00 mii lei 

• Cod 37.02.03 „Varsaminte din SF pentru functionarea SD A bugetului local” -1478,00 mii lei 

• Cod 37.02.04 „Varsaminte din SF”       1.478,00 mii lei 

• Capitolul 39.02  „Venituri din valorificarea unor bunuri” 

� 5,50 mii lei „Venituri din vanzarea unor locuinte” 

� 11,00 mii lei „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat” 

• Capitolul 42.02  „Subventii de la Bugetul de Stat”  

� -22,00 mii lei „Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil 

petrolier”  

Influentele efectuate la cheltuielile bugetului local se prezinta astfel : 

• Titlul I Cheltuieli de personal         -190,00 mii lei 

• Titlul II Cheltuieli cu bunuri si servicii – 225,00 mii lei 

• Titlul V Fara de rezerva      - 200,00 mii lei 



• Titlul VI Transferuri        1264,00 mii lei 

• Titlul IX Asistenta sociala          20,00 mii lei 

• Titlul XIII Cheltuieli de capital            86,00 mii lei 

         Total            755,00 mii lei 

-s-au diminuat creditele bugetare la Titlul „Cheltuieli de personal”: 

cap. 51.02 „Autoritati publice” cu suma de 100,00 mii lei si  

cap.  68.02 „Asigurari si asistenta sociala” cu suma de 90,00 mii lei. 

-s-au diminuat creditele bugetare la Titlul „Bunuri si Servicii „ : 

cap.51.02 „Autoritati publice” cu suma de 85,00 mii lei   

cap 70.02 „Servicii si dezvoltare publica” cu suma de 80,00 mii lei 

cap 66.02 Sanatate cu suma de 60,00 mii lei 

-s-au diminuat creditele bugetare la Titlul „Fond de rezerva bugetara”: 

cap. 54.02 „Fond de rezerva bugetara” cu suma de 200,00 mii lei 

-s-au majorat creditele bugetara la titlul „Transferuri „ : 

cap 51.02 „Transferuri curente”     Spital -145,00 mii lei 

cap 51.02 „Transferuri de capital’  Spital +1.409,00 mii lei 

-s-au majorat creditele bugetare la „Titlul Asistenta sociala ‚ 

cap 57.02 „Ajutoare sociale” cu suma de 20,00 mii lei 

-s-au majorat creditele bugetare la Titlul „Cheltuieli de capital „: 

 cap 51.02 „Autoritati publice” cu suma de 45,00 mii lei 

 cap 65.02 „Invatamant”-Gradinita cu program normal nr.1 cu suma de 30,00 mii lei 

cap 57.02 „Cultura” cu suma de 11,00 mii lei 

 Sectiunea de dezvoltare se stabileste conform Listei de investitii la suma de 20.932,00 mii lei.  

Total alocatii bugetare din care de la bugetul local suma de 4.442,00 lei si Alte fonduri suma de 1.649,00 

mii lei. 

 Avand in vedere cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotarare privind 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 

 Rog Consiliul Local sa adopte acest proiect de hotarare. 

 

      Sef serviciu Buget Finante ITL 

       Nitu Elena      

  

 


