
ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE  
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2019 
 

Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
- art.58 alin.(l) 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  expunerea de motive a 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 prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata cu 
modificările si completările ulterioare; 
 
                     Consiliul Local al oraşului Valenii de Munte, adopta prezenta hotărâre: 
      
          Art. 1. Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului local in suma de 7.479.031,65 lei in 
anul bugetar 2019, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, astfel: 
 

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare 
Valoare lucrare 

- LEI -  

1. 
 
Amenajare intrare partea de Nord  a oraşului Vălenii de Munte 
 

1.400.000,00 

2. 
Reparaţii străzi cu îmbrăcăminte asfaltică, in strat de 4 cm grosime in oraşul 
Vălenii de Munte 

1.800.000,00 

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

B. LUCRĂRI NOI                                                                                              

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare 
Valoare lucrare 

- LEI - 

1. Amenajare trotuare noi in Valenii de Munte 1.800.000,00 

2. 
Semaforizare treceri de  pietoni pe b-dul. Nicolae Iorga si intersecţiile situate 
intre Str. Teleajen si str. Mihai Bravu in orasul Vălenii de Munte 

 
179.031,65 

3. PT + Executie Patinoar 600.000,00 
4. Retele Tehnico Edilitare Patinoar 100.000,00 

 

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII   

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare 
Valoare lucrare 

- LEI - 

1. Elaborare studiu de fezabilitate pentru Varianta ocolitoare a oraşului  400.000,00 

2. Achizitie teren 1.000.000,00 

   



 
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul buget –finanţe 

impozite si taxe locale si Serviciul urbanism. 
Art.3. Hotărârea se va afişa la sediul Primăriei oraşului Valenii de Munte si se va publica pe site-

ul instituţiei. 
         Comunicarea, afişarea si publicarea se vor face de către Biroul administraţiei publică locală. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Săvulescu Eugen 

 
 

                                                                                   
 

          CONTRASEMNEAZĂ: 
                            SECRETAR – Onoiu Elena – Adina 

 
 
 
 
VĂLENII DE MUNTE, 25 aprilie 2019. 
NR. 75 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE  
SERVICIUL BUGET – FINANTE 
NR.______/___________ 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2019 

 
 

Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
- art.58, alin.(l) 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. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; 

            Propun spre aprobarea Consiliului Local, utilizarea excedentului bugetului local reflectat in 
contul 82.98.02 „ Excedent”. 
            Excedentul anual al 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 autorităţilor deliberative, astfel: 

a) ca sursa  de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b)  pentru acoperirea temporara a golurilor de casa; 
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secţiunii de funcţionare si dezvoltare, 

după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 
Excedentul anual al bugetului local constituit la finele anului 2018, este de 7.479.031,65 lei. 

          Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea utilizării excedentului bugetului local, in 
suma de 7.479.031,65 lei, pentru obiective de investiţii lucrări in continuare, lucrări noi si alte cheltuieli 
de investiţii . 
    In vederea asigurării derulării in condiţii normale a procesului de finanţare a cheltuielilor de investiţii 
se poate utiliza excedentul anual al bugetului local, excedent care se prezintă in secţiunea de dezvoltare 
ca anexa la bugetul local si se aproba de către autorităţile deliberative. 
         Motivat de cele de mai sus rog Consiliul Local sa adopte acest proiect de hotărâre. 

 
 

                               
 
                                                            PRIMAR, 
                                              CONSTANTIN FLORIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE  
SERVICIUL BUGET – FINANTE 
NR.9545/17.04.2019 

 
 
 

RAPORT 
privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2019 

 
 
 

Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
- art.58, alin.(l) 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. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; 

            Serviciul buget - finanţe, impozite şi taxe locale propune spre aprobare Consiliului Local, 
utilizarea excedentului bugetului local reflectat in contul 82.98.02 „ Excedent”. 
            Excedentul anual al 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 autorităţilor deliberative, astfel: 

d) ca sursa  de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
e)  pentru acoperirea temporara a golurilor de casa; 
f) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secţiunii de funcţionare si dezvoltare, 

după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 
Excedentul anual al bugetului local constituit la finele anului 2018, este de 7.479.031,65 lei. 

          Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea utilizării excedentului bugetului local, in 
suma de 7.479.031,65 lei, pentru obiective de investiţii lucrări in continuare, lucrări noi si alte cheltuieli 
de investiţii astfel: 
 

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 

 

LEI-           
Nr. 
crt. 

Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. Amenajare intrare partea de Nord  a oraşului Vălenii de Munte 1.400.000,00 
2. Reparaţii străzi cu îmbrăcăminte asfaltică, in strat de 4 cm in 

oraşul Vălenii de Munte 
1.800.000,00 

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

B. LUCRĂRI NOI        

                                                                                                        LEI                                                                                                                               

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare Valoare lucrare 



1. Amenajare trotuare noi in Valenii de Munte 
 

800.000,00 

 
2. 

Semaforizare trecere pietoni pe BD. N. Iorga si intersecţii situate 
intre Str. Teleajen si M. Bravu Vălenii de Munte 

 
179.031,65 

3. PT+  Executie Patinoar 
 

600.000,00 

4. Retele Tehnico Edilitare  Patinoar 
 

100.000,00 

 
 

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII   

 

LEI 
Nr. 
crt. 

Denumire lucrare Valoare lucrare 

1. Elaborare studiu de fezabilitate pentru Varianta ocolitoare a 
oraşului  

400.000,00 

2. Achizitie teren 1.000.000,00 
 

TOTAL Lucrări de investiţii     7.479.031,65 lei 

 
       
       
          In vederea asigurării derulării in condiţii normale a procesului de finanţare a cheltuielilor de 
investiţii se poate utiliza excedentul anual al bugetului local, excedent care se prezintă in secţiunea de 
dezvoltare ca anexa la bugetul local si se aproba de către autorităţile deliberative. 
         Motivat de cele de mai sus rog Consiliul Local sa adopte acest proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
                                        SEF SERVICIU BUGET FINANŢE 

                                 IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, 
    Nitu Elena 

 
 


