ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte, pe anul 2018
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea 118/2006 privind infiintarea,organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;
- Legea nr.334/2002 a bibliotecilor,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului Local nr.6/31.01.2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea
Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte;
Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de catre
Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si raportul comisiei pentru activitati economico – financiare si
agricultura;
Tinand cont de faptul ca, Centrul Cultural al orasului Valenii de Munte este in subordinea Consiliului
Local al orasului Valenii de Munte (fiind persoana juridica de drept public), fiind subventionat partial din
bugetul local ;
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 Centrului Cultural al orasului Valenii
de Munte, pe anul 2018, astfel :
Venituri totale
- 1.520, 00 mii lei,
din care:
- 1.490,00 mii lei – subventie de la bugetul local
- 30,00 mii lei - venituri proprii
Cheltuieli totale
1. Cheltuieli curente

2. Cheltuieli de capital

- 1.520,00 mii lei
- 1.340,00 mii lei
din care:
- 290,00 mii lei - cheltuieli de personal
- 1049,50 mii lei - cheltuieli cu bunuri si servicii
0,50 mii lei – plati din anii precedenti
- 180,00 mii lei

Art.2. Detalierea veniturilor si a cheltuielilor sunt indicate in anexele nr.1 si 2, ce fac parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.3. Cu aducere la indeplinire se insarcineaza : Primarul, Centrul Cultural al orsului Valenii de Munte
si Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale.
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
Otelea Bogdan - Andrei
CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena-Adina
VALENII DE MUNTE - 29 noiembrie 2018
NR._______.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii
de Munte, pe anul 2018
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
-

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-

Legea nr.2/ 2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

-

Legea 118/2006 privind infiintarea,organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;

-

Legea nr.334/2002 a bibliotecilor,cu modificarile si completarile ulterioare;

-

Hotararea Consiliului Local Nr.6/31.01.2013 privind infiintarea,organizarea si functionarea
Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte;

-

HG Buget initial 17 / 16.02.2018 si HG Buget rectificat nr. 86 / 07 septembrie 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte,
se stabileste atat la venituri cat si la cheltuieli, in suma de 1.520 mii lei .
Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, este prevazuta in anexa nr.1.
Bugetul de venituri este alcatuit din urmatoarele surse de finantare :
1. Subventia de la bugetul local al Primariei orasului Valenii de Munte,
in suma de 1.490 mii lei .
2. Venituri proprii in suma de 30.00 mii lei .
Bugetul de cheltuieli cuprinde :
1. Cheltuieli curente – 1.340 mii lei ,defalcate astfel :
-

Titlul I – Cheltuieli de personal – in suma de 290.00 mii lei .

-

Titlul II – Bunuri si servicii – in suma de 1049.50 mii lei .

-

Titlul III – Plati din anii precedenti – în sumă de 0,5 mii lei.

2. Cheltuieli de capital – 180.00 mii lei
In vederea efectuarii operatiunilor de incasari si plati, propun spre aprobare Consiliului Local, proiectul
de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, precum si depunerea la
D.R.G.F.Publice Prahova si la Trezoreria Valenii de Munte.
PRIMAR
CONSTANTIN FLORIN

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
SERVICIUL BUGET FINANTE - ITL
NR…………………………………
RAPORT
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli
Centrului Cultural al oraşului Valenii de Munte pe anul 2018

al

Având in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 6/31.01.2013 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea
Centrului Cultural al oraşului Valenii de Munte.
Potrivit Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Centrul Cultural Valenii de Munte sia stabilit bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la suma de 1.230,00 mii lei, aprobat prin HCL nr.
17/16.02.2018 si rectificat conform HCL nr. 86/07.09.2018 la suma de 1.440,00 mii lei.
Bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural Valenii de Munte se modifica si se completează,
atat la venituri cat si la cheltuieli.
Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 este prevăzuta in anexa nr. 1.
Obiectivele de investiţii sunt prevăzute in anexa nr.2.
Bugetul de venituri este alcătuit din următoarele surse de finanatare:
- Subvenţie Buget local
- 1.490,00 mii lei
- Venituri proprii
30,00 mii lei
Total venituri
- 1.520,00 mii lei
Bugetul de cheltuieli cuprinde:
1.340,00 mii lei
1. Cheltuieli curente
● Titlul I Cheltuieli de personal
290,00 mii lei
● Titlul II Bunuri si servicii
1.049,50 mii lei
● Titlul III Plăti din anii precedenţi
0,50 mii lei
2. Cheltuieli de capital
180,00 mii lei
Total cheltuieli
1.520,00 mii lei
Influentele asupra bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 in suma de 80,00 mii lei sunt
necesare executării unor lucrări suplimentare in vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu,
precum si a lucrărilor de modificare si modernizare a instalaţiilor termice si electrice.
In vederea efectuării operaţiunilor de încasări si plaţi si depunerea la D.R.G.F. Publice Prahova si la
Trezoreria Valenii de Munte, propun spre aprobare Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

Sef Serviciu Buget – Finanţe
Impozite si Taxe Locale
Nițu Elena

