
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind aprobarea    bugetului de venituri si cheltuieli al  

Centrului Cultural al orasului  Valenii de Munte, pe anul  2019 si estimari pe anii 2020 - 2022 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019; 

- Legea 118/2006 privind infiintarea,organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale; 

- Legea nr.334/2002 a bibliotecilor,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Local nr.6/31.01.2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

Centului Cultral al orasului Valenii de Munte; 

 

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

Centrul Cultural al orasului Valenii de Munte  si  raportul comisiei pentru activitati economico – financiare si 

agricultura; 

 Tinand cont de faptul ca,  Centrul Cultural al orasului Valenii de Munte este in subordinea Consiliului 

Local al orasului Valenii de Munte (fiind persoana juridica de drept public), fiind subventionat partial din 

bugetul local ; 

 In temeiul art.45 din Legea  nr.215/2001 – Legea administratiei publice  locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local  al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 Art.1. Se aproba  bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural 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. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : Primarul, Spitalul Orasenesc Valenii de Munte si 

Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale. 

 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, 

Savulescu Eugen 

 

 

CONTRASEMNEAZA: 

                                      SECRETAR – Onoiu Elena – Adina 

 

 

 

VALENII DE MUNTE, 25 aprilie  2019. 

NR. 76 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii de 

Munte,  pe anul 2019 
 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.50/ 2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019; 

- Legea 118/2006 privind infiintarea,organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale; 

- Legea nr.334/2002 a bibliotecilor,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Local Nr.6/31.01.2013 privind infiintarea,organizarea si functionarea 

Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte; 

Bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte,  

se stabileste atat la venituri cat si la cheltuieli, in suma  de 1.350 mii lei .  

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, este prevazuta in anexa nr.1. 

Bugetul de venituri este alcatuit din urmatoarele surse de finantare : 

1. Subventia de la bugetul local al Primariei orasului Valenii de Munte,  

in suma  de 1.320 mii  lei .  

2. Venituri proprii in suma de 30.00 mii lei .      

Bugetul de cheltuieli cuprinde : 

1. Cheltuieli curente – 1.268 mii lei ,defalcate astfel : 

- Titlul I – Cheltuieli de personal – in suma de 401.50 mii lei . 

- Titlul II – Bunuri si servicii – in suma de 866.50 mii lei . 

2. Cheltuieli de capital – 82.00 mii lei 

In vederea efectuarii operatiunilor de incasari si plati, propun spre aprobare Consiliului Local, 

proiectul de hotarare privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2019, precum si 

depunerea la D.R.G.F.Publice Prahova si la Trezoreria Valenii de Munte. 

 

PRIMAR 

FLORIN CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMARIA 

SERVICIUL BUGET-FINANTE, ITL 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii de 

Munte,  pe anul 2019 

 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019; 

- Legea 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale; 

- Legea nr.334/2002 a bibliotecilor,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Local Nr.6 / 31.01.2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte; 

 

Bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte, 

se stabileste atat la venituri cat si la cheltuieli, in suma  de 1.350 mii lei. 

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, este prevazuta in anexa nr.1.  

Bugetul de venituri este alcatuit din urmatoarele surse de finantare : 

1. Subventia de la bugetul local al Primariei orasului Valenii de Munte,  

in suma  de 1.320 mii  lei .  

2. Venituri proprii in suma de 30.00   mii lei .      

Bugetul de cheltuieli cuprinde : 

2. Cheltuieli curente – 1.268 mii lei, defalcate astfel : 

- Titlul I – Cheltuieli de personal – in suma de 401.50mii lei . 

- Titlul II – Bunuri si servicii – in suma de 866.50   mii lei . 

3.3.3.3. Cheltuieli de capital – 82.00 mii lei 

 

Titlul II Cheltuieli cu bunuri si servicii 866.50 mii lei necesari pentru achitarea cheltuielilor de : 

- utilitati; 

- prestari servici; 

- reparatii curente; 

- alte cheltuieli pentru buna desfasurare a institutiei. 

Cheltuielile de capital 82.00 mii lei consta in achizitionarea “cortina scena sala de spectacol ” Centrul 

Cultural al Orasului Valenii de Munte. 

 

In vederea efectuarii operatiunilor de incasari si plati, propun spre aprobare Consiliului Local, 

proiectul de hotarare privind   aprobarea   bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2019. 

 

 

Sef serviciu buget-finante 

Impozite si taxe locale 

Nitu Elena 

 


