ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE 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
Iorga Gabriela

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR : Onoiu Elena - Adina

VALENII DE MUNTE 31 mai 2018.
NR._______.

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE
PRIMĂRIA
Str.Berevoiesti, nr.3A, Vălenii de Munte, 106400
Telefon: 0244/280.816; Fax: 0244/280631: e-mail:primariavaleniidemunte@yahoo.com

NR.________/__________

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
oraşului Vălenii de Munte
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vălenii de Munte pe anul 2018 a fost aprobat prin
H.C.L. nr. 20 din data de 16 februarie 2018 şi rectificat conform H.C.L. nr. 32/29.03.2018.
Având în vedere prevederile legale cuprinse în art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 cu
modificările şi completările ulterioare, bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, se rectifică
după cum urmează:
BUGET LOCAL
Secţiunea de funcţionare
A. Venituri
Veniturile secţiunii de funcţionare a bugetului local pentru anul 2018 se majorează cu suma de
395.00 mii lei astfel:
a. Subcapitolul 07.02.01.01 „Impozit pe clădiri P.J. 190.00 mii lei;
b. Subcapitolul 16.02.02.01 „Taxă asupra mijloacelor de transport P.F” 56.00 mii lei;
c. Subcapitolul 16.02.02.02 „Taxă asupra mijloacelor de transport P.J” 50.00 mii lei;
Capitolul 43.02. „Subvenţii de la alte administraţii”
a) Subcapitolul 43.02.34 „Sume alocate din bugetul A.N.C.P.I. Program naţional de cadastru
şi carte funciară” 155.00 mii lei;
Capitolul 37.02. „Transferuri voluntare”
a) Subcapitolul 37.02.03 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii
de dezvoltare a bugetului local” - 56.00 mii lei;
B. Cheltuieli
Cheltuielile secţiunii de funcţionare a bugetului local pe anul 2018 se majorează cu suma de
395.00 mii lei, astfel:
 Capitolul bugetar 51.02. „Autorităţile publice” se diminuează cu suma de -150.00 mii lei.
- Titlul II „Bunuri şi servicii” -150.00 mii lei.

 Capitolul bugetar 66.02 „Sănătate” se majorează cu suma de 50.00 mii lei.
- Titlul II „Bunuri şi servicii” 50.00 mii lei;
 Capitolul bugetar 67.02 „Cultură, recreare şi religie” se majorează cu suma de 90.00 mii lei.
- Titlul II „Bunuri şi servicii” 90.00 mii lei;
 Capitolul bugetar 70.02 „Locuinţe servicii şi dezvoltare publică” se majorează cu suma de 90.00
mii lei.
- Titlul II „Bunuri şi servicii” 90.00 mii lei;

Secţiunea de dezvoltare
A. Venituri
Veniturile secţiunii de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2018 se majorează cu suma de
80.00 mii lei astfel:
 Subcapitolul bugetar 37.02.04 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de
dezvoltare” se majorează cu suma de 56.00 mii lei;
 Capitolul bugetar 42.02.”Subvenţii de la bugetul de stat” se majorează cu suma de 24.00 mii lei;
 Subcapitolul 42.02.05 „Planuri şi reglementări de urbanism” 24.00 mii lei;
B. Cheltuieli
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018 se majorează cu suma de 80.00
mii lei, astfel:
 Capitolul bugetar 66.02 „Sănătate” se majorează cu suma de 80.00 mii lei la cheltuieli de capital
conform listei de investiţii anexată;
Motivat de cele de mai sus vă rugăm să aprobaţi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2018 în vederea transmiterii acestuia la D.G.R.F.P. Ploieşti şi la Trezoreria locală Vălenii de
Munte.

SEF SERVICIU BUGET, FINANŢE,
IMPOZITE ŞI TAXE
Ec. ELENA NIŢU

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE
PRIMĂRIA
Str.Berevoiesti, nr.3A, Vălenii de Munte, 106400
Telefon: 0244/280.816; Fax: 0244/280631: e-mail:primariavaleniidemunte@yahoo.com

NR.________/__________

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
oraşului Vălenii de Munte
În conformitate cu prevederile art. 19, alin 2, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor de venituri si cheltuieli ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali
de credite.
Influenţele la bugetul local se prezintă astfel:
 Veniturile bugetului local se majorează cu suma de 475.00 mii lei.
 Cheltuielile bugetului local se majorează cu suma de 475.00 mii lei.
Având în vedere considerentele expuse, văzând raportul de specialitate întocmit de Serviciul
Buget - Finanţe, Impozite şi Taxe Locale, vă înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vălenii de Munte pe anul 2018.

PRIMAR,
FLORIN CONSTANTIN

