
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
VALEA DOFTANEI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea  bugetului local al

 comunei Valea Doftanei pe anul 2012

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova:

Văzând:
-scrisoarea Consiliului Judeţean Prahova nr.1118 din 30.01 .2012 şi 

scrisoarea nr.9327 din 31.01.2012 a D.G.F.P.Prahova ;
-referatul de specialitate al doamnei şef serviciu Financiar-Contabil , 

Rijnoveanu Maria;
-expunerea de motive a domnului primar Mosor Gheorghe;
-avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Valea 

Doftanei;
In temeiul art. 36, alin (1) si alin (2),lit.b din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, 
          

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă   bugetul local centralizat al comunei Valea Doftanei pe 
anul 2012, dupa cum urmează :

A.VENITURI  totale in sumă de  5 194 600 lei.
Bugetul local centralizat al comunei Valea Doftanei pe anul 2012 pentru 

capitolul VENITURI  este structurat  pe capitole,subcapitole şi alineate , 
conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

B. CHELTUIELI  totale  in  sumă de  5 194 600 lei ,după cum urmează:
1-Cheltuieli  pentru secţiunea de funcţionare -4 456 600 lei,din care:
a)- autorităţi publice şi acţiuni externe- 669 600 lei;
b)-evidenţa peroanelor-36 700 lei;
c)-fond rezervă-155 000 lei;
d)-ordine publică şi siguranţă naţională-184 650 lei;
e)-învăţământ-2 200 000 lei; 
f)-cultură,recreere,religie-159 860 lei;
g)-asistenţă socială-597 250 lei;
h)-locuinţe,servicii şi dezvoltare publică-353 600 lei;
i)-protecţia mediului-40 000 lei;
h)-transporturi-59 940 lei; 
g)-vărsăminte pentru secţiunea de dezvoltare-738 000 lei;
Cheltuielile pentru secţiunea de funcţionare sunt structurate  pe 

capitole,subcapitole şi alineate ,conform anexei nr.2 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

2-Cheltuieli  pentru secţiunea de  dezvoltare   in sumă de 738 000 lei 
structurate  pe capitole,subcapitole şi alineate ,conform anexei nr.3 ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă bugetul local al comunei Valea Doftanei pentru Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă ,Canalizare şi Salubrizare  Valea Doftanei, 
structurat  pe capitole,subcapitole şi alineate ,conform anexei nr.4 ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre,astfel:

-VENITURI  totale in sumă de 323 500 lei;



-CHELTUIELI totale in sumă de 323 500 lei.

Art.3.Se aprobă bugetul local al comunei Valea Doftanei pentru 
activităţile autofinanţate din cadrul invătământul preuniversitar de stat din 
Valea Doftanei, structurat  pe capitole,subcapitole şi alineate ,conform anexei 
nr.5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Primarul comunei Valea Doftanei,în calitate de ordonator principal 
de credite va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte de Şedinţă,
Vasile Bâtu

Contrasemnează
Vasile Piele
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