
 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL 

VALEA DOFTANEI 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2013 

 şi estimări pentru anii 2014-2016 
 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova 
 Având în vedere : 
-proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2013  şi 
estimări pentru anii 2014-2016 
-expunerea de motive a domnului Primar  al comunei  Valea Doftanei ing.Manea I.Ion, Raportul de 
specialitate comun întocmit de dna Rijnoveanu Maria –şef birou finante- contabilitate şi Munteanu 
Mihaela-inspector venituri şi Raportul de specialitate al dnei DuŃă Mădălina – inspector în cadrul 
Serviciului Public Alimentare cu Apă , Canalizare şi Salubritate Valea Doftanei  ; 
-prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013,ale Ordinului nr.244/2010-pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14,alin (7), ale art.57 alin (2^1) şi ale art.(76^1) , 
alin (1), lit.e) din Legea 273/2006-privind finanŃele publice locale şi ale Ordinului M.F.P. nr.284/2013 
privind aprobarea nivelului maxim  al cheltuelilor de personal aferent bugetului general centralizat al 
unităŃilor administrativ teritoriale pentru anul 2013,repartizat pe judeŃe şi Municipiul Bucureşti ;  
-prevederile art.19,alin (1) lit.a), art .25, art.26,art.39,alin.(6),art.41 şi art.42 din Legea 273/2006 – 
privind finanŃele publice locale ,cu modificările şi completările ulterioare; 
-art.45,alin (2),lit a) şi art.115,alin (1), 

În temeiul art.36, alin.(2),lit (b) ,alin (4) ,lit. a), art. 45,alin (2) ,lit.a) şi art. 115,alin. (1),lit. b) din  
Legea nr. 215/2001, Legea AdministraŃiei Publice Locale,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

                   
HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă Programul de investiŃii publice al comunei Valea Doftanei pe anul 2013,  şi 
estimări pentru anuii 2014-2016 conform  Anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă bugetul local al comunei Valea Doftanei pe anul 2013 şi estimări pentru anii 
2014-2016, conform Anexei nr. 2  – parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3.  Se aprobă acoperirea deficitului  secŃiunii de dezvoltare în sumă de 1.171.300 lei din 
excedentul  exerciŃiului financiar al anului 2012. 

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru  Serviciul Public Alimentare cu 
Apa,Canalizare şi Salubritate  Valea Doftanei  pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016,conform 
Anexei  nr. 3 – parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată InstituŃiei Prefectului JudeŃului Prahova de către 
secretarul  comunei Valea Doftanei ,DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice ,Consiliului JudeŃean 
Prahova şi Trezorereiei Cîmpina  de către Biroul finanŃe-contabilitate din cadrul Aparatului de 
specialitate al primarului comunei Valea Doftanei 
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