ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C. « PRAHOVA INDUSTRIAL PARC » S.A Valenii de Munte pe anul 2018
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art.111 alin.(2) lit.e) din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. 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 participatie majoritara;
- Ordinul nr.3145/2017 al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si
structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a
acestuia;
Vazand :
- expunerea de motive a consilierului local Otelea Bogdan, raportul intocmit de catre
S.C.PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C.« PRAHOVA INDUSTRIAL PARC » S.A. Valenii de Munte si
raportul comisiei pentru activitati economico – financiare;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, 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 S.C. « PRAHOVA
INDUSTRIAL PARC » S.A Valenii de Munte, pe anul 2018 conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 si 5, ce
fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : Primarul, S.C. « PRAHOVA
INDUSTRIAL PARC » S.A 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,
Niculae Nicoleta

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena - Adina

VALENII DE MUNTE, 27 septembrie 2018
NR. 97

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMARIA
NR.______/__________
RAPORT
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al societății PRAHOVA
INDUSTRIAL PARC pe anul 2018
Tinand cont de prevederile legale cuprinse in :
- Legea nr.31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.6 alin.(1) din 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 sau indirect o participatie majoritara;
- Ordinul nr.3145/2017 al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si
structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a
acestuia;
- art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicata;
Vazand raportul si expunerea de motive prezentate de Societatea Prahova Industrial Parc
S.A., in conformitate cu prevederile art.4 lit.a) din Ordonanta nr.26/2013, Serviciul buget – finante,
impozite si taxe locale propune Consiliului Local aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2018.
Modificarile aduse la bugetul de venituri si cheltuieli sunt urmatoarele:
Majorarea veniturilor totale cu suma de 224.00 mii lei, din care:
- Alte venituri
=
+ 26.00 mii lei
- Venituri din prestari servicii
=
+ 193.00 mii lei
- Venituri din chirii
=
+ 5.00 mii lei
Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 224.00 mii lei, din care:
- Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte
=
+ 332.00 mii lei
- Cheltuieli de personal
=
+ 32.00 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii
=
- 77.00 mii lei
- Alte cheltuieli de exploatare
=
- 63.00 mii lei
Rezultatul brut al societatii ramane neschimbat.
Avand in vedere asumarea proiectului de buget de catre conducerea executiva a societatii,
precum si de catre Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor, supun spre
aprobare prezentul proiect de hotarare.

INTOCMIT,
SEF SERVICIU BUGET FINANTE,
IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Nitu Elena

