
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT AR.ARE 

cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2020 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
-Decizia Directorului DGRFP Prahova nr. 3542/22.04.2020 
-executia de casa la 27.04.2020 

-referatul de aprobare al domnului primar Lucian Vileford Costea cu privire la rectiflcarea 
bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2020 ; 

-referatul de specialitate intocmit de dna Maria RTjnoveanu-§ef b1rou contabiiltate 
salanzare s1 patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Valea Doftane1 
pnvind rectificarea bugetului local pe anul 2020 ; 

Avand in vedere prevederile art.19, alin. (2) din Legea nr.273/2006, pnvind finantele 
publice locale.cu completarile si modificarile ulterioare 

In temeiul art 139, alin (1), art. 129 alin (1), ahn (2), lit. b, coroborate cu alin. (4) 1t as 
aim (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; art.133 alin.(1), art.139 aim (1)s1 
alin(3) s1 art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARA~TE: 

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2020 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Hotararea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei cu nr.5 din 19 02.2020 
privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2019 si estimarile bugetare 
pemru anii 2021-2023, cu completarile si modificarile ulterioare, se modifica 1n mod 
corespunzator 

Art.3 Biroul contabilitate, salarizare si patnmoniu va duce la Tndeplinire prezenta 
hotarare 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comune1 Valea Doftane1 in 
termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefecturii judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro. 
Dosar $edinta; 
Dosar Hotarari 
Prezenta hotarare a fast adoptata astfel: 

Consiheri in functie 14 
Consiheri prezenti 14 
Votun pentru 14 
Votun 1mpotriva 0 
Abtinen 0 

Nr ,~in 30 04 2020 

Contrasemneaza 
retarul General al UA T Va/ea oftane1 

L Gordo Corina 



•• 

Anexa la UCL nr. 33/30.04.2020 

- 111odi/icarell 1·e11it11rilor la urmiitoarele ccpitole: 

Cod Denumire indicator 

O·Ull 

() .. l,()4 

11.06 

39.07 

Cote defalcate din impozitul pe venit 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugctelor locale 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru cchilibrarea bugetelor 
locale 

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau 
al unitatilor administrativ-teritoriale 

TOTAL 

111odifh lire c. heltuieli/or cle jzmlJimwre la umuitoare/e rnpitole: 

Capitol Den um ire 

51.02 Autorita\i executive -reparatii curente.obiecte de im entar si alte cheltu ieli 
-20.12.00 -consultanta 

67.02 

70.02 

-20.02.00 -reparatii curente 
- 85 01.01 incasari din an precedent -CM 
-20.05.30-ob inventor 
- 20.30.30 - alte cheltuieli cu functionarea 

Cultura, recreere si religie 

Locuinte. servicii si dezvoltare publica 
-lluminat public 
- Altc sen icii in domeniile locuintelor. serviciilor si deL\Oltarii comunale 

TOTAL 

Suma (lei) 

-2.000 

-41.000 

---85.000 

+5.000 

47.000 

Suma (lei) 

-43.000 
-1 O.COO 
-38 ( 00 
-11 .000 
+ 11.000 
+5.000 

-i0.000 

+ 10.000 
20.000 

-·B 000 

Mocl ificarca cheltuielilor de investitii se va face conform referatului compartimentului de 

imcstitii. 


