
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 

privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2018 

 
 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 

� art.58, alin.(1) 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 în Monitorul Oficial, partea I, nr. 48/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

� Ordinul M.F.P. nr. 3244/21.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017; 

 
Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de 

catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si raportul Comisiei pentru activitati 

economico - financiare si agricultura; 

In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

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

Art.1. Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului  local in suma de 10.461.573,14 

lei  in anul bugetar 2018,  pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, astfel: 
 

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 

- lei- 

Nr. 

crt. 
Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. Iluminat public pe B-dul N.Iorga si Stefan cel Mare in Valenii de 

Munte 

1.200.000,00 

2. Inlocuirea retea apa potabila pe str. Pictor Grigorescu 250.000,00 

3. Canalizare menajera str.Ec.Varga, str.Avram Iancu, Aleea Lacului 350.000,00 

4. Extindere canalizare menajera in orasul Valeni de Munte 435.000,00 

5. Extindere canalizare menajera in orasul Valeni Fdt. Tineretului, 

fdt.Luceafarului si alte strazi ce nu sunt cuprinse in proiectul 

Consiliului Judetean 

 

240.000,00 

6. Reparatii capitale strazi in orasul Valenii de Munte 450.000,00 

7. Amenajare intrare partea de Nord  a orasului Valenii de Munte 800.000,00 

8. Amenajare rigole pe strada Valea Gardului, oras Valenii de Munte 1.200.000,00 

9. Amenajare str. Ecaterina Varga ( inclusiv rigole) 500.000,00 

10. Reparatii capitale trotuare in orasul Valenii de Munte 1.700.000,00 

  

 

 

 

 

 



B. LUCRĂRI NOI         - lei- 

Nr. 

crt. 
Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. Reparatii strazi cu imbracaminte  asfaltica 1.500.000,00 

 

2. 

Amenajare teren sport adiacent Scolii „Ing.Gh. Panculescu” Valenii de 

Munte 

 

500.000,00 

3. Consolidare  Garaj Ambulanta 336.573,14 

 
 

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 

- lei- 

Nr. 

crt. 
Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. Achizitie teren pentru servicii publice 1.000.000,00 

 

TOTAL Lucrari de investitii      10.461.573,14 lei 

 

 

    
Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale si Serviciul urbanism. 

 
Art.3. 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 

Costovici Marian 

                         

 

 

 

CONTRASEMNEAZA 

                                                                             Secretar – Onoiu Elena - Adina 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA ORASUL 

VALENII DE MUNTE  

PRIMAR 

Nr. ______/________________ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind utilizarea excedentului bugetului local, în cursul anului 2017 

Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 

� art.58, alin.(1) 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 în Monitorul Oficial, partea I, nr. 48/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

� Ordinul M.F.P. nr. 3244/21.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017; 

Serviciul buget - finanţe, impozite şi taxe locale propune spre aprobare Consiliului Local, 

utilizarea excedentului bugetului local, reflectat în contul 82.98.02 “Excedent”. 

Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, după 

efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a 

transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, se reportează în exerciţiul financiar următor şi 

se utilizează în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel : 

a) ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă; 

c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Excedentul anual al bugetului local constituit la finele anului 2017, este de 10.461.573,14 

lei. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea utilizării excedentului bugetului local, 

în sumă de 10.461.573,14 lei, pentru obiective de investiţii lucrări în continuare, lucrări noi si alte 

cheltuieli de investitii, astfel: 

 

B. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 

- lei- 

Nr. 

crt. 
Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. Iluminat public pe B.dul N.Iorga si Stefan cel Mare in Valenii de 

Munte 

1.200.000,00 

2. Inlocuirea retea apa potabila pe str. Pictor Grigorescu 250.000,00 

3. Canalizare menajera str.Ec.Varga, Avram Iancu, Aleea Lacului 350.000,00 

4. Extindere canalizare menajera in orasul Valeni de Munte 435.000,00 

5. Extindere canalizare menajera in orasul Valeni Fdt Tineretului, 

Luceafarului si alte strazi necuprinse in proiectul Consiliului Judetean  

 

240.000,00 

6. Reparatii capitale strazi in orasul Valenii de Munte 450.000,00 

7. Amenajare intrare partea de N a orasului Valenii de Munte 800.000,00 

8. Amenajare rigole pe strada Valea Gardului oras Valenii de Munte 1.200.000,00 

9. Amenajare str. Ecaterina Varga ( inclusiv rigole) 500.000,00 

10. Reparatii capitale trotuare in orasul Valenii de Munte 1.700.000,00 

  

 



 

B. LUCRĂRI NOI         - lei- 

Nr. 

crt. 
Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. Reparatii strazi cu imbracaminte  asfaltica 1.500.000,00 

 

2. 

Amenajare teren sport adiacent Scoalii „Ing.Gh. Panculescu” Valenii 

de Munte 

 

500.000,00 

3. Consolidare  Garaj Ambulanta 336.573,14 

 
 

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 

- lei- 

Nr. 

crt. 
Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. Achizitie teren pentru servicii publice 1.000.000,00 

 

TOTAL Lucrari de investitii      10.461.573,14 lei 

 

In vederea asigurarii derularii in conditii normale a procesului de finantare a cheltuielilor de 

investitii se poate utiliza excedentul anual al bugetului local, excedent care se prezinta in sectiunea 

de dezvoltare ca anexa la bugetul local si se aproba de catre autoritatile deliberative. 

Motivat de cele de mai sus rog Consiliul Local să adopte acest proiect de hotărâre. 

 

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA ORASUL 

VALENII DE MUNTE 

SERVICIUL BUGET-FINANTE 

Nr. ______/________________ 

RAPORT 

privind utilizarea excedentului bugetului local, în cursul anului 2018 

Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 

� art.58, alin.(1) 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 în Monitorul Oficial, partea I, nr. 48/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

� Ordinul M.F.P. nr. 3244/21.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017; 

Serviciul buget - finanţe, impozite şi taxe locale propune spre aprobare Consiliului Local, 

utilizarea excedentului bugetului local, reflectat în contul 82.98.02 “Excedent”. 

Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, după 

efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a 

transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, se reportează în exerciţiul financiar următor şi 

se utilizează în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel : 

d) ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

e) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă; 

f) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Excedentul anual al bugetului local constituit la finele anului 2017, este de 10.461.573,14 

lei. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea utilizării excedentului bugetului local, 

în sumă de 10.461.573,14 lei, pentru obiective de investiţii lucrări în continuare, lucrări noi si alte 

cheltuieli de investitii, astfel: 

 

C. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 

- lei- 

Nr. 

crt. 
Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. Iluminat public pe B.dul N.Iorga si Stefan cel Mare in Valenii de 

Munte 

1.200.000,00 

2. Inlocuirea retea apa potabila pe str. Pictor Grigorescu 250.000,00 

3. Canalizare menajera str.Ec.Varga, Avram Iancu, Aleea Lacului 350.000,00 

4. Extindere canalizare menajera in orasul Valeni de Munte 435.000,00 

5. Extindere canalizare menajera in orasul Valeni Fdt Tineretului, 

Luceafarului si alte strazi necuprinse in proiectul Consiliului Judetean 

 

240.000,00 

6. Reparatii capitale strazi in orasul Valenii de Munte 450.000,00 

7. Amenajare intrare partea de N a orasului Valenii de Munte 800.000,00 

8. Amenajare rigole pe strada Valea Gardului oras Valenii de Munte 1.200.000,00 

9. Amenajare str. Ecaterina Varga ( inclusiv rigole) 500.000,00 

10. Reparatii capitale trotuare in orasul Valenii de Munte 1.700.000,00 

  

B. LUCRĂRI NOI         - lei- 

Nr. 

crt. 
Denumire lucrare Valoare lucrare 


