ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
orasului Valenii de Munte, pe anul 2018 si estimari pe anii 2019 - 2021

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
-

Legea nr.2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018;
art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte,
pe anul 2018 si estimari pe anii 2019 - 2021, conform anexelor nr.1 si 2.
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
Niculae Nicoleta
CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR : Onoiu Elena - Adina

VALENII DE MUNTE 07 septembrie2018.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMARIA
NR._______/____________

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
al orasului Valenii de Munte pe anul 2018

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare, ale Legii nr. 2/2018 - a bugetului de stat pe anul 2018, avand in vedere adresa
privind “Fisa cu sumele si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2018 cu
repartizare pe trimestre“, care cuprinde indicatorii aprobati conform Deciziei Directorului General al
D.G.R.F.P. Ploiesti nr.4613/11.09.2018 inregistrata la Primaria Valenii de Munte cu numarul
67600/17.09.2018, precum si Raportul de Specialitate al Serviciului Buget Finanate – ITL, sunt necesare
modificari ale bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte.
Motivat de cele de mai sus, supun aprobarii Consiliului Local, proiectul de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte pe anul 2018.

PRIMAR
Florin Constantin

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMARIA
NR_________/____________

RAPORT
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
orasului Valenii de Munte pe anul 2018

In conformitate cu prevederile legale cuprinse in:
- art. 19 din Legea nr. 273/2006 –Legea finantelor publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Adresa privind“Fisa cu sumele si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
anul 2018 cu repartizare pe trimestre“ care cuprinde indicatorii aprobati conform Deciziei
Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti nr.4613/11.09.2018, inregistrata la Primaria Valenii
de Munte cu nr. 67600/17.09.2018 ;
- Propunerilor compartimentelor si serviciilor din cadrul Primariei orasului Valenii de Munte ;
Bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte aprobat initial prin HCL20/16.02.2018 si
rectificat conform HCL nr.32/29.03.2018, HCL 51/31.05.2015, HCL nr.63/28.06.2018, HCL nr.
72/31.07.2018 si HCL nr.88/07.09.2018 se stabileste la venituri suma de 35907.50 mii lei si la cheltuieli
la suma de 46369.50 mii lei.
Influentele in structura veniturilor se prezinta astfel :
- Sectiunea de functionare 472.50 mii lei
- Sectiunea de dezvoltare
- 88 mii lei
MII LEI
DENUMIRE VENITURI

VENITURI PROPRII
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din TVA
DIVERSE VENITURI
Alte venituri
TRANSFERURI VOLUNTARE
Varsaminte din S.F. pentru S.D. a
bugetului local
Varsaminte din S.F.
SUBVENTII
TOTAL VENITURI/INFLUENTE

COD
INDICATOR

PROGRAM
APROBAT CF.
HCL nr
88/07.09.2018

04.02.01
11.02

6750
3363

6640
3941

-110.00
578

36.02.50

2267

2183.5

-83.50

37.02.03

-7523

-7435

88

37.02.04

7523

7435

-88

12380

12764.5

384.50

PROPUNERE
RECTIFICARE

Modificarile aduse cheltuielililor din Sectiunea de functionare sunt urmatoarele :

INFLUENTE
+/-

•
•
•
•

Bunuri si servicii
244.50 mii lei
Asistenta sociala
89.00 mii lei
Alte cheltuieli
141.50 mii lei
Plati efecturate in anii precedenti si recuperate in anul curent
- 2.5 mii lei

I.

Cheltuielile cu “Bunuri si Servicii “- sumele au fost prevazute la cap. :
*65.02 “Invatamant“ Titlu 2 “Bunuri si Servicii“ se majoreaza cu 113.00 mii lei
*66.02 “Sanatate “ Titlu 2 “Bunuri si Servicii“ se diminueaza cu 48.00 mii lei.
*67.02 “Cultura, recreere si religie“ Titlu 2 “Bunuri si Servicii“ se majoreaza cu 330.00
mii lei.
II. Cheltuielile cu “Asistenta Sociala “ -sumele au fost prevazute la cap 65.02 si reprezinta drepturi
copii cu cerinte educationale speciale in valoare de 89.00 mii lei
III

Indicatorul “Alte Cheltuieli“ cuprinde sume pe urmatoarele capitole :
65.02 “Invatamant“ se diminueaza cu 8.50 mii lei,
67.02 “Cultura, recreere si religie se majoreaza cu 150.00 mii lei, suma alocata pentru
sustinerea cultelor.

Sectiunea de dezvoltare a bugetului local s-a stabilit astfel :
⃰ venituri 14785.00 mii lei
⃰ cheltuieli 25247.00 mii lei
Modificarile aduse la Sectiunea de dezvoltare pe capitole bugetare si pe obiective de investitii
(conform anexei 2) sunt urmatoarele :
MII
LEI
DENUMIRE

CAPITOLE
BUGETARE

Invatamant
Sanatate
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica
Transporturi
Transferuri intre instituii publice
TOTAL

65.02
66.02
70.02
84.02
51.02

PROGRAMUL
APROBAT PRIN
HCL
88/07.09.2018
3890.00
600.00
3284.00

PROPUNERI
RECTIFICARE

INFLUENTE
+/-

4005.00
570.00
3104.00

115.00
-30.00
-180.00

10815.00
2028.00
20617.00

10505.00
2345.00
20529.00

-310.00
317.00
-88.00

Avand in vedere cele mai sus mentionate va rugam sa aprobati efectuarea modificarilor la nivelul
Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte.
Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in
interesul colectivitatii locale, de obiectivele cuprinse in Programul de Dezvoltare Locala pentru orasul
Valenii de Munte si de repartizarea cheltuielilor bugetare in concordanta cu atributiile administratiei
publice locale, stabilite de acestea, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului pe anul 2018.

Sef Serviciu,
Nitu Elena

Sef Birou ITL
Moraru Ancuta

