
 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 

 HOTARARE  
privind  aprobarea   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.39 alin.(1) 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;  
 -  Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr.4100/08.04.2019, privind repartizarea pe 
unitati administrativ teritoriale a «Limitelor pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019 si estimari pe anii 2020 – 2022»  precum si 
Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019 ; 
  
 Vazand expunerea de motive a 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 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  orasului Valenii de Munte,  pe anul 2019 si 
estimari pe anii 2020 - 2022,  conform anexelor nr.1, 2 si 3 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 Biroul Administratie publica locala.  
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Savulescu Eugen 
 
 
 
CONTRASEMNEAZA: 

                                    SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul  de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Oraşului Vălenii de Munte pe anul 
2019 si estimari pentru anii 2020-2022 

 
 

Avand in vedere prevederile  legale cuprinse in : 
 - Legea nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019; 
 - Legea nr.273/2006 – Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 - Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr.4100/08.04.2019 privind repartizarea pe 
unitati administrativ teritoriale a « Limitelor pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019 si estimari pe anii 2020 – 2022 » precum si 
Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019 
 - H.G.nr.169/29.03.2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului 
standard per/elev prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant prescolar de stat, 
care se asigura din bugetele locale pe baza costului standard per/elev prescolar ; 
 S-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului local al orasului Valenii de 
Munte pe anul 2019 si estimarii pentru anii 2020-2022.  
 Potrivit prevederilor art.26 din Ordonanta de Urgenta  a Guverului nr.63/2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr.273/2006, Legea finantelor publice locale, bugetele trebuie 
structurate si aprobate pe sectiuni(sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare). 

 Veniturile totale ale bugetului local al oraşului Vălenii de Munte estimate si stabilite pentru anul 
2019 sunt în sumă de 35.205,00 mii lei, structurate pe secţiuni astfel: 

- secţiunea de funcţionare în sumă de 22.744,00 mii lei; 
- secţiunea de dezvoltare în sumă de 12.461,00 mii lei; 

Cheltuielile totale ale bugetului local în sumă de 42.684. mii lei, structurate pe secţiuni, astfel: 
- secţiunea de functionare cuprinde cheltuieli curente in suma de 22.744 mii lei  
- secţiunea de dezvoltare, care cuprinde cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de 

dezvoltare, proiecte cu finanţare din fondurile de la bugetul de stat, bugetul local şi excedent an 
2018 în sumă de 19.940 mii lei; 

 La estimarea veniturilor si cheltuielilor pe anii 2020-2022 s-a avut in vedere realizarile anului 
2018, necesarul pentru anul 2019 si Decizia DGPFP Ploiesti privind repartizarea pe unitati administrativ 
– teritoriale a ,,Limitelor pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022. 
 Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare. 
 
 

PRIMAR, 
CONSTANTIN FLORIN 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul  de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Oraşului Vălenii de Munte pe anul 
2019 si estimari pentru anii 2020-2022 

 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 – republicata, privind finanţele publice locale si 
a legii 50/15.03.2019 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2019 propunem spre aprobare bugetul 
de venituri şi cheltuieli al Oraşului Valenii de Munte pe anul 2019 astfel : 
 
 

- MII LEI- 
COD DENUMIRE INDICATORI Suma propusa 
I. VENITURI TOTALE 35.205,00
11.02.02 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor 
1.721,00

11.02.05 2.Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comune 
11.02.06 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
484,00

48.02 4. Venituri proprii 
din care: 

29.096,00

03.02.18 -impozitul pe veniturile din transf propr imobiliare din patrim 
personal 

48,00

04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe venit 9.204,00
04.02.04 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale 
07.02 - impozite şi taxe pe proprietate 8.220,00
12.02 - alte impozite şi taxe generale bunuri şi servicii -
15.02 - taxe pe servicii specifice -
16.02 - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfăşurarea de activităţi 
1.496,00

18.02 - alte impozite şi taxe fiscale 5,00
30.02 - venituri din proprietate 920,00
31.02 - venituri din dobânzi 0
33.02 - venituri din prestări servicii şi alte activităţi 600,00
34.02 - venituri din taxe administrative eliberări de permise 5,00
35.02 - amenzi, penalităţi şi confiscări 1.028,00
36.02 - diverse venituri 7.478,00
37.02 - transferuri voluntare 
39.02 Venituri din capital 92,00
42.02 4. Subvenţii de la bugetul de stat 3.904,00
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II. CHELTUIELI TOTALE 42.684,00
51.02 Autoritați publice generale 6.776,55
54.02 Alte servicii publice generale 659,00
61.02 Ordine publica și siguranță natională 873,00
65.02 Învățamânt 5.974,65
66.02 Sănătate 2.845,00
67.02 Cultură 5.792,35
68.02 Asigurări şi asistenţă socială 3.851,00 
70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.437,00 
74.02 Protecţia mediului 622,00 
84.02 Transporturi 12.538,45 
87.02 Alte acţiuni economice 315,00 

 
 

Excedentul anual al bugetului local constituit la finele anului 2018, este de 7.479.031,65 lei. 
Analizând notele de fundamentare prezentate de unitățile din subordinea Consiliului local si de  

serviciile  din  aparatul  de  specialitate,  executivul  a  luat  in  calcul  finanţarea  cu  prioritate a 
cheltuielilor de strictă necesitate, care să asigure o funcționalitate normală a activităților, precum si  
finalizarea unor obiective de investiții aflate in derulare. 

Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli conține următoarele anexe: 
- Anexa 1: Estimarea veniturilor detaliate pe fiecare sursă de venit si a cheltuielilor detaliate pe 

capitole si  subcapitole si clasificaţie funcţionala pentru anul 2019 si estimări pe anii 2020-2022. 
- Anexa 2: Lista detaliată a obiectivele de investiţii propuse a se finanţa în anul 2019. 
- Anexa 3 : Estimarea veniturilor detaliate pe fiecare sursă de venit si a cheltuielilor detaliate pe 

capitole si  subcapitole si clasificaţie funcţionala pentru anul 2019 si estimări pe anii 2020-2022 
ale instituțiilor  de învăţământ preuniversitar finanțate integral din venituri proprii (Sursa E) 

        
         Propunerile  bugetare  pe  anul  2019  au  la  baza  o  analiză  reală  a  condiţiilor  actuale de 
posibilități reale de încasare a veniturilor bugetului local, precum si o gestionare exigenta a 
cheltuielilor, punându-se accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate (cheltuieli personal, 
protecţie socială, cofinanţări, finanţarea obiectivelor de investiţii in continuare). 
          Executivul, va analiza lunar execuţia bugetară  si in funcţie  de evoluția încasarii veniturilor vor 
efectua după caz rectificări bugetare, mai ales că in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind 
finanțele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile rezultate din vânzarea unor 
bunuri aparţinând domeniului privat (39.02) se cuprind în secțiunea de dezvoltare numai după încasarea 
lor. 

Se supune spre analiză și aprobare Consiliului local al orașului Valenii de Munte bugetul de 
venituri si cheltuieli. 
 

SEF SERVICIU BUGET FINANTE, 
NITU ELENA 

  
 


