
 

 

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;  

-  art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- adresa D.G.R.F.P. Ploiesti, inregistrata la institutia noastra sub nr.25089/09.12.2019 privind  

“Fisa cu sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2019, cu 

repartizare pe trimestre”; 

 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 prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

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 2019 si estimari pe anii 2020 - 2022,  conform anexelor nr.1 si nr.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, 

Niculae Nicoleta 

 

 

CONTRASEMNEAZA: 

                          SECRETAR  GENERAL – Onoiu Elena - Adina 

 

VALENII DE MUNTE,  17 decembrie  2019. 

NR. 232 
 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

NR. 25435/12.12.2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Valenii 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 ; 

- Art.19 din Legea nr.273/2006 – Legea privind finantele publice locale , cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

- Avand in vedere  Decizia Directorului General DGRFP Ploiesti nr. 6638/06.12.2019 pentru 

rectificarea bugetului de stat pe anul in curs, conform Fisei cu sume si cote defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat pentru anul 2019 cu repartizare pe trimestre, care cuprinde 

indicatorii aprobati pentru bugetul local  

       Vazand raportul de specialitate al Serviciului de Buget Finante intocmit de Seful Serviciului 

Buget Finante – ITL ; 

 

     Bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte aprobat initial prin HCL 

80/25.04.2019,  rectificat prin HCL nr.136/25.07.2019, HCL nr. 168/27.09.2019, HCL 

nr.183/18.10.2019, HCL 186/30.10.2019 si HCL 216/28.11.2019 se stabileste astfel : 

- la venituri 35.519,52 mii lei ; 

- la cheltuieli 42.998,52 mii lei. 

     Influentele in structura bugetului local sunt in suma de  -740,46 mii lei. 

 

     Motivat de cele de mai sus, supun aprobarii Cosiliului Local, proiectul de hotarare privind 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte pe anul 2019. 

     Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea prezentului proiect de hotarare. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

FLORIN CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

SERVICIUL BUGET FINANTE - ITL 

 

 

NR.25436/12.12.2019 

 

 

                                                                                RAPORT 

                                   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al 

oraşului Valenii de Munte pe anul 2019 

 

     Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la baza analiza contului de 

execuţie la data de 30.11.2019; 

 - prevederile art. 19 din legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Avand in vedere  Decizia Directorului General DGRFP Ploiesti nr. 6638/06.12.2019 pentru 

rectificarea bugetului de stat pe anul in curs, conform Fisei cu sume si cote defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat pentru anul 2019 cu repartizare pe trimestre, care cuprinde 

indicatorii aprobati pentru bugetul local  

    Bugetul de venituri si cheltuieli al oraşului Valenii de Munte pe anul 2019, aprobat iniţial prin 

HCL nr. 80/25 aprilie 2019 si rectificat conform HCL nr. 136/25.07.2019, HCL nr. 

168/27.09.2019,HCL nr.183/18.10.2019 si HCL 186/30.10.2019 si HCL 216/28.11.2019 se stabileşte 

la suma de 35.519.520 lei la venituri si la suma de 42.998.520 lei la cheltuieli. 

       Influentele in structura bugetului local sunt in suma de  -740.460 lei. 

     

  La venituri s-au efectuat următoarele modificări   - 740.460 lei din care: 

  +    56.000 lei Cap.  04.02” Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” 

  -  730.480 lei Cap. 07.02 „ Impozite si taxe pe proprietate” 

  -     58.000 lei Cap . 11.02 „ Cote defalcate din TVA” 

  -  100.000 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” 

  -  141.900 lei Cap. 35.02 „Amenzi, penalitati si confiscari” 

+ 143.920 lei Cap. 39.02 „ Venituri din valorificarea unor bunuri” 

 -   10.000 lei Cap 42.02 „ Subventii de la bugetul de stat” 

+ 100.000 lei Cap. 43.02 „Subventii de la alte administratii” 

    

 Influentele efectuate la cheltuieli – 740.460 lei din care: 

■ -  422.000 lei Titlul 10  “ Cheltuieli de personal “   

■ + 100.500 lei Titlul 20 “Bunuri si servicii “  

■ +    4.000 lei Titlul 51 „ Transferuri intre unitati ale administraţiei publice”  

■ +  17.100 lei Titlul 55 „Alte transferuri” 

■ -   37.000 lei Titlul 57 „ Asistenta sociala”  

■ -   10.000 lei Titlul 59” Alte cheltuieli”  

■ – 386.000 lei Titlul 70 „Cheltuieli de capital”  

■ -     7.060 lei Titlul 85 „ Plati efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent”  

 

      Cheltuielile sectiunii de functionare la Titlul I “ Cheltuieli de personal “  pe capitole se prezint 

astfel: 

       ♦  51.02 “Autoritati publice si acţiuni externe“  - 209.000 lei 

♦  65.02 ” Invatamnt” – 11.000 lei 



       ♦  68.02 “ Asigurări si asistenta sociala “ – 160.000 lei 

       ♦  84.02 „ Transporturi”  – 30.000 lei 

        ♦ 87.02 „ Alte actiuni economice” – 12.000 lei 

        

 

        

      Cheltuielile sectiunii de functionare la Titlul II „ Bunuri si servicii” pe capitole se prezint 

astfel: 

       ♦  51.02 “Autoritati publice si acţiuni externe“  - 25.000 lei 

♦  65.02 ” Invatamnt” – 18.500 lei 

♦  67.02 “ Cultura, recreere si religie“ + 44.000 lei 

       ♦  68.02 “ Asigurări si asistenta sociala “ + 3.000 lei 

       ♦  70.02 ”Locuinte, servicii si dezvoltare publica” + 30.000 lei 

       ♦  84.02 “ Transporturi “ + 67.000 lei 

                 

Modificarile aduse la sectiunea de dezvoltare la cheltuielile de capital sunt urmatoarele :          LEI                            
DENUMIRE CAPITOLE 

BUGETARE 

PROGRAMUL 

APROBAT PRIN 

HCL 

216/28.11.2019 

PROPUNERI 

RECTIFICARE 

INFLUENTE       

+/- 

Autoritati publice si actiuni 

externe 

51.02 900.000 820.000 -80.000 

Invatamant 65.02 4.596.000 4.611.000 +15.000 

Cultura, recreere si religie 67.02 2.639.00 2.679.00 +40.000 

Locuinte, servicii si dezvoltare 

publica 

70.02 805.400 527.400 -278.000 

Protectia mediului 74.02 321.000 271.000 - 50.000 

Transporturi 84.02 8.900.370 8.917.370 +17.000 

Alte actiuni economice 87.02 50.000 0 -50.000 

TOTAL    -386.000 

      

  Modificările propuse reprezintă priorităţi ale administraţiei locale si propunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019. 

  Fata de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. 

  

 
                                                                 Sef Serviciu,                                                                 

                                                                        Nitu Elena                                                                   

 

  

 

 

 


