
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE 
privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2019 

 
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 
- art.58 alin.(l) lit.a) 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.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 
Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, adopta prezenta hotarare: 
 
Art.1. Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului  local in suma de 7.479.031,65 lei  in 
anul bugetar 2019,  pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, astfel: 
 
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 
- lei- 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. Amenajare intrare partea de nord a orasului Valenii de Munte 800.000 

2. Reparatii strazi cu imbracaminte asfaltica in strat de 4 cm 1.800.000 

3. Reparatii capitale trotuare in orasul Valenii de Munte 1.200.000 

4. Punte pietonala peste calea ferata pe strada B.St.Delavrancea 290.000 

5. Punte pietonala peste calea ferata pe strada Gheorghe Lazar 250.000 

  
B. LUCRĂRI NOI         - lei- 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. P.T. + executie patinoar b-dul Nicolae Iorga 300.000 

2. P.T. + executie stadion b-dul Nicolae Iorga 300.000 

3. Retele tehnico – edilitare patinoar si stadion 100.000 

4. Reabilitare, reamenajare si modernizare parc dintre Centrul Cultural 
„Nicolae Iorga” si sediu Primarie 

760.000 

5. Amenajare loc de joaca str.Mihail Kogalniceanu, nr.1 - 3 550.000 

6. Semaforizare treceri de pietoni pe bd.Nicolae Iorga si intersectii 229.031,65 

7. Extindere corp cladire P + 1E cu functiunea de scoala gimnaziala „Ing. 
Gheorghe Panculescu” 

200.000 

 

 

 

 

 



C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 
- lei- 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. Elaborare studiu de fezabilitate pentru varianta ocolitoare a orasului 200.000 

2. Achizitie mijloc de transport - Autobuz   500.000 

 
TOTAL obiective de investitii                             7.479.031,65 
 
 
 Art.2. Hotararea Consiliului Local nr.75/25 aprilie 2019, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se modifica in mod corespunzator potrivit prevederilor prezentei hotarari. 
Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Serviciul buget – finante, impozite 
si taxe locale si Serviciul urbanism. 
Art.4. 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 
Iorga Gabriela 

                         
 
 
 

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

RAPORT 
privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2019 

 
Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
- art.58, alin.(l), lit. a) 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 MFP nr. 3809/2019 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind incheierea 
exercitiului bugetar pe anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Tinând cont de prioritatile in realizarea investitiilor propuse spre a fi concretizate in anul 2019 
Serviciul buget - finanţe, impozite şi taxe locale propune spre aprobare Consiliului Local, 
modificarea in mod corespunzator potrivit prevederilor prezentului proiect de hotarare a hotararii 
nr.75/25 aprilie 2019 cu modificarile si completarile ulterioare, privind utilizarea excedentului 
bugetului local in suma de 7.479.031,65 lei, in cursul anului 2019 astfel :  
 
LUCRĂRI ÎN CONTINUARE        LEI 

Nr.crt. Denumire lucrare Valoare lucrare 

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

2. Reparatii strazi cu imbracaminte asfaltica in strat de 4 cm grosime 1.800.000,00 

3. Reparatii capitale trotuare in orasul Valenii de Munte 1.200.000,00 

4. Punte pietonala peste calea ferata pe str. Barbu St. Delavrancea 290.000,00 

5. Punte pietonala peste calea ferata pe str. Gheorghe Lazar 250.000,00 

6. Total Lucrari in continuare  4.340.000,00 

  
LUCRĂRI NOI          LEI 

Nr.crt. Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. PT + Executie Patinoar B-dul Nicolae Iorga 300.000,00 

2. PT + Executie Stadion B-dul Nicolae Iorga 300.000,00 

3. Retele tehnico-edilitare Patinoar + Stadion  100.000,00 

4. Reabilitare, reamenajare si modernizare Parc dintre Centrul 
Cultural si sediu Primarie 

760.000,00 

5. Amenajare loc de joaca str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1-3 550.000,00 

6. Semaforizare treceri de pietoni si intersectii situate pe B-dul 
Nicolae Iorga  pe traseul dintre strazile Teleajen si Mihai Bravu 

229.031,65 

7. Extindere corp cladire P+1E cu functiunea e scoala gimnaziala  -  
Ing. Gheorghe Panculescu Valenii de Munte 

200.000,00 

8. Total Lucrari Noi  2.439.031,64 
 
ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII        LEI 

Nr. crt. Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. Elaborare studiu de fezabilitate pentru varianta ocolitoare a 
orasului 

200.000,00 

2. Mijloace de transport - Achizitie autobuz  500.000,00 

3. Total Alte cheltuieli de investitii  700.000,00 

4. TOTAL obiective de investitii 7.479.031,65 



Fata de cele prezente mai sus solicitam initierea unui proiect de hotarare pentru untilizarea 
excedentului bugetar rezultat la incheierea executiei bugetului local an 2018 pentru finantarea 
sectiunii de dezvoltare. 

SEF SERVICIU BUGET FINANŢE I.T.L. 
Nitu Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

REFERAT DE APROBARE 
privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2019 

 
 
Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
-art.58, alin.(l) lit. (a) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile din Ordinul M.F.P. nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, cu modificările si completările ulterioare; 
- art.139 din O.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
 
Excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, după efectuarea 
regularizărilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a transferurilor 
din bugetul de stat sau din alte bugete, se reportează in exerciţiul financiar următor si se utilizează 
in baza hotărârilor autoritarilor deliberative astfel: 
ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
pentru acoperirea temporara a golurilor de casa 
pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secţiunii de funcţionare si dezvoltare, după 
caz la sfârşitul exerciţiului bugetar. 
           Excedentul bugetului local rezultat la încheierea execuţiei bugetului local in 2018 este in 
suma de 7.479.031,65 lei. 
 
Fata de cele prezentate mai sus propun modificarea in mod corespunzător potrivit prevederilor 
prezentului proiect de hotărâre, a hotărârii nr. 75/25 aprilie 2019 cu modificările si completările 
ulterioare, privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2019. 
                                                                   PRIMAR, 

FLORIN CONSTANTIN 
 
 
 


