
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  
S.C. « PRAHOVA INDUSTRIAL PARC » S.A Vălenii de Munte pe anul 2020 

 
 

 Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
- art.111 alin.(2) lit.e) din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 

- Ordinul nr.3818/2019 al Ministrului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului și 
structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a 
anexelor de fundamentare a acestuia; 

Ținând cont de hotărârea A.G.A. S PRAHOVA PARC INDUSTRIAL S.A. nr.5/30.05.2020  
privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Prahova Parc Industrial 
S.A. pe anul 2020; 
 Văzând referatul de aprobare al consilierului local Oțelea Bogdan,  raportul întocmit de către 
Serviciul buget-finanţe, impozite și taxe locale și raportul comisiei pentru activităţi economico-
financiare; 

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

Consiliul Local al orașului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. « PRAHOVA 
INDUSTRIAL PARC » S.A Vălenii de Munte, pe anul 2020 conform anexelor nr.1 și 2, ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează : Primarul, S.C. « PRAHOVA 
INDUSTRIAL PARC » S.A Vălenii de Munte și Serviciul buget-finanţe, impozite și taxe locale. 
 Hotarârea se va afişa la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte și se va publica pe site-ul 
instituţiei. 
 Comunicarea, afişarea și publicarea se vor face de către Biroul administraţie publică locală. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Popescu Constantin - Gabriel 
     

 
 

               CONTRASEMNEAZĂ: 
             SECRETAR GENERAL : Onoiu Elena - Adina 
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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMARIA 
SERVICIUL BUGET – FINANTE ITL 
NR. 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind  aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli  al   SOCIETATII  

PRAHOVA INDUSTRIAL PARC SA VALENII DE MUNTE pe anul 2020 

 

 

        Tinand cont de prevederile legale cuprinse in : 
 
 
        - Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale  sunt actionari 
unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o paticipatie majoritara ; 
        - O.U.G nr.29/21.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare si O.U.G 
nr.33/30.03.2020 – privind unele masuri  fiscale si modificarea unor acte normative ; 
           -  Legea nr.165/10 iulie 2018 – privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile 
si completarile ulterioare ; 
 
              Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, rectificat pe baza analizarii 
prevederilor legislative mentionate mai sus, este stabilit la venituri la suma de 6.309 mii lei 
si la cheltuieli suma de 6.154 mii lei.              
           Profitul brut al societatii este de 155 mii lei si nu se modifica fata de bugetul initial.  
 
 Influentele bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, se prezinta astfel : 
 

1. Venituri totale + 69 mii lei, din care: 
-  55 mii lei, din dobanda încasată aferent depozitelor constituite  
- 14  mii lei, alte venituri din exploatare. 
 
 
2. Cheltuieli totale  + 69 mii lei, din care: 
      66 mii lei – Cheltuieli de personal, 
      52 mii lei  - Cheltuieli cu bunuri si servicii , 
      - 58 mii lei – Cheltuieli cu impozite si taxe , 
       9 mii lei – Cheltuieli cu majorari si penalitati. 
 
 



 
 
 

 
 
 
              
 
Detalierea indicatorilor economico financiari, prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli 
aprobat si indicatorii propusi pentru rectificare : 
 

Indicator Suma aprobată 
HCL 36 / 28.02.2020 

Diferențe 
+ / - 

Suma în uma 
rectificării 

Total venituri ,din care 6.240 69 6.309 

Venituri din servicii 
prestate 

6.025 0 6.025 

Venituri din 
vânz.mărfurilor 

40 0 40 

Venituri financiare 25 55 80 

Alte venituri din 
exploatare 

150 14 164 

Total cheltuieli, din 
care : 

6.085 69 6.154 
 

Cheltuieli cu impozite, 
taxe si varsam. asimilate 

745 -58 687 

Cheltuieli cu bunuri și 
serviciistocurile 

3436 52 3488 

Cheltuieli cu personalul 917 66 983 

Alte cheltuieli de 
exploatare 

987 9 996 

REZULTAT BRUT 155 0 155 

       
        Documentele au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/ 
2017 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului și structurii 
bugetului de venituri și cheltuieli rectificat întocmit de către unii operatori economici, 
precum și a anexelor de fundamentare a acestora. 
        Motivat de cele prezentate, supun spre aprobare, prezentul proiect de hotarare. 

 
 
 

Sef Serviciu buget – finante 
Impozite si taxe locale, 

Nitu Elena 
 

 
 
 
 
 



 


