ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
orasului Valenii de Munte, pe anul 2019 si estimari pe anii 2020 - 2022

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art.19 alin.(2) si art.2 alin.(1) lit.c) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019;
- Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr.84/05 iulie 2019 privind asocierea Judetului
Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul
2019, in vederea realizarii unor obiective de interes public ;
Vazand referatul de aprobare al 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.139 din O.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
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 2019 si estimari pe anii 2020 - 2022, conform anexelor nr.1 si 2 ce fac parte integranta din
prezenta hotarare.
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 Serviciul Administratie publica locala.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Calinoiu Dragos

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena - Adina

VALENII DE MUNTE, 25 iulie 2019.
NR. 136

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMARIA
NR…………………………………

Raport
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
orasului Valenii de Munte pe anul 2019

In conformitate cu prevederile legale cuprinse in:
- art. 19 din Legea nr. 273/2006 –Legea finantelor publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019;
- Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 84/05 iulie 2019 privind asocierea Judetului Prahova
cu localitati din Judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2019,
in vederea realizarii unor obiective de interes public ;
- Tinand cont de propunerilor compartimentelor si serviciilor din cadrul Primariei orasului Valenii
de Munte ;
Bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte aprobat initial prin HCL 80/25.04.2019 se
rectifica si se stabileste conform anexelor dupa cum urmeaza la venituri suma de 38.348,00 mii lei si la
cheltuieli la suma de 45.827,00 mii lei.
Influentele in structura veniturilor se prezinta astfel :
- Sectiunea de functionare + 299.65 mii lei
- Sectiunea de dezvoltare +1.377,35 mii lei

MII LEI
DENUMIRE VENITURI

VENITURI DIN PROPIETATE
Alte venituri din concesiuni si inchiriere
de catre institutiile publice
Alte venituri din propietate
VENITURI DIN PRESTARI DE
SERVICII SI ALTE ACTIVITATI
Venituri din prestari de servicii
TRANSFERURI VOLUNTARE
Varsaminte din S.F. pentru S.D. a
bugetului local
Varsaminte din S.F.
VENITURI DIN VALORIFICAREA
UNOR BUNURI
Venituri din vanzarea locuintelor
construite din fondurile statului
Venituri din vanzarea unor bunuri
apartinind domeniului privat
SUBVENII DE LA ALTE
ADMINISTRATII

COD
INDICATOR

PROGRAM
APROBAT CF.
HCL nr
80/25.04.2019

PROPUNERE
RECTIFICARE

INFLUENTE
+/-

30.02.05.30

920

989

+69

30.02.50

0

631

+631

33.02.08

550

643

+93

37.02.03

-8.545

-9.261,35

-716,35

37.02.04

8.545

9.261,35

716,35

39.02.03

7

13

+6

39.02.07

85

240

+155

Sume alocate din bugetul ANCPI pt.
finantare lucrarilor de inregistrare
sistematica din cadrul Programului
national de cadastru si carte funciara
Subventii acordate in baza contractelor
de parteneriat sau asociere, pentru
sectiunea de dezvoltare
TOTAL VENITURI/INFLUENTE

43.02.34

0

223

+223

43.02.39.02

0

500

+500

36.671

38.348

1.677

Modificarile aduse cheltuielililor din Sectiunea de functionare sunt urmatoarele :
● Cheltuieli de personal
 Bunuri si servicii
 Transferuri intre unitati ale administratiei publice
(Spital Orasenesc Valenii de Munte 39 mii lei
Centrul Cultural Valenii de Munte 20 mii lei)
 Asistenta sociala
 Alte cheltuieli
 Plati efecturate in anii precedenti si recuperate in anul curent

106,00 mii lei
121,65 mii lei
59 mii lei

35,00 mii lei
7,00 mii lei
- 29,00 mii lei

I.

Cheltuielile cu personalul – sumele au fost prevazute la cap. urmatoare :
♦ 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe” Titlu 1 “ Cheltuieli de personal ” se
majoreaza cu 10 mii lei ;
♦ 66.02 “Sanatate “ Titlu 1 “ Cheltuieli de personal ” se majoreaza cu 93 mii lei
♦ 87.02 “Alte actiuni economice “ Titlu 1 “ Cheltuieli de personal ” se majoreaza cu 3 mii
lei
II.

Cheltuielile cu “Bunuri si Servicii “- sumele au fost prevazute la cap. :
♦ 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe“ Titlu 2 “Bunuri si Servicii“ se majoreaza cu
2.95 mii lei
♦ 61.02 “ Ordine publica si siguranta nationala“ Titlu 2 “Bunuri si Servicii“ se majoreaza
cu 1 mii lei
♦ 65.02 “Invatamant“ Titlu 2 “Bunuri si Servicii“ se majoreaza cu 368,70 mii lei
♦ 67.02 “Cultura, recreere si religie“ Titlu 2 “Bunuri si Servicii“ se diminueaza cu 346
mii lei.
♦ 70.02 “ Locuinte, servicii si dezvoltare publica“ Titlu 2 “Bunuri si Servicii“ se
majoareaza cu 60 mii lei
♦ 87.02 “Alte actiuni economice “ “ Titlu 2 “Bunuri si Servicii“ se majoareaza cu 35 mii lei
II.
Cheltuielile cu “Asistenta Sociala “ -sumele au fost prevazute la cap 65.02 si reprezinta
indemnizatii pentru persoane cu handicap in valoare de 35 mii lei
III

Indicatorul “Alte Cheltuieli“ cuprinde sume pe urmatorul capitol :
65.02 “Invatamant“ se majoreaza cu 7 mii lei

Sectiunea de dezvoltare a bugetului local s-a stabilit astfel :
⃰ venituri 15.304,35 mii lei
⃰ cheltuieli 22.783,35 mii lei

Modificarile aduse la Sectiunea de dezvoltare pe capitole bugetare si pe obiective de investitii
(conform anexei 2) sunt urmatoarele :
MII
LEI
DENUMIRE

Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica
Transporturi
TOTAL

CAPITOLE
BUGETARE

PROPUNERI
RECTIFICARE

65.02
66.02
67.02
70.02

PROGRAMUL
APROBAT PRIN
HCL
75/25.04.2019
3.453
1.725
1.760
1.487,40

INFLUENTE
+/-

4.012
1.849
2.951
1.370,40

+559
+124
+1.191
-117

84.02

9.620

9.240,35

-379,65
+1.377,35

Avand in vedere cele mai sus mentionate va rugam sa aprobati efectuarea modificarilor la nivelul
Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte.
Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in
interesul colectivitatii locale, de obiectivele cuprinse in Programul de Dezvoltare Locala pentru orasul
Valenii de Munte si de repartizarea cheltuielilor bugetare in concordanta cu atributiile administratiei
publice locale, stabilite de acestea, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului pe anul 2019.

Sef Serviciu,
Nitu Elena

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMAR

NR.______/__________

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al Oraşului Vălenii de
Munte pe anul 2019 si estimari pe anii 2020 - 2022

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in :
- Legea nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;
- Legea nr.273/2006 – Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 84/05 iulie 2019 privind asocierea Judetului
Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul Judetului prahova pe anul
2019, in vederea realizarii unor obiective de interes public ;
- vazand raportul de specialitate al Serviciului de Buget Finanţe
Bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte aprobat initial prin HCL
80/25.04.2019 se rectifica si se stabileste conform anexelor dupa cum urmeaza la venituri suma de
38.348,00 mii lei si la cheltuieli la suma de 45.827,00 mii lei.
Influentele în structura bugetului local sunt în suma de 1.677,00 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 2019.
Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare.

PRIMAR,
CONSTANTIN FLORIN

