
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
VALEA DOFTANEI 

PRIMAR 

HOTARARE 

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

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
- executia de casa la 22 .05.2020 
- ref eratul de necesitate nr. 596/06.05.2020 $i nr. 605/11.05.2020 al Liceului Tehnologic 

Carol I 
-referatul de aprobare al domnului primar Lucian Vileford Costea cu privire la rectif1carea 

bugetulu1 lo cal al comunei Valea Ooftanei pe anul 2020 ; 
-raportul de special itate intocmit de dna Maria Rljnoveanu-;;ef b1rou contab1iitate 

salarizare s i patnmoniu din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Valea Doftanei 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 ; 

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

In temeiul art. 139, alin (1 ), art. 129 alin (1 ), alin (2) , lit. b, coroborate cu alin (4) 1•.a si 
al:n (14 d in OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ· art.1 33 alin.(1), art 139 altn (1)si 
alin(3) si 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 Ooftanei cu nr.5 din 19.02 2020 
priv1nd aprobarea bugetului local al comunei Valea Ooftanei pe anul 2019 s;i estimarile bugetare 
pentru anii 2021-2023, cu completarile si modificarile ulterioare, se modifica 1n mod 
coiespu·1zator 

Art.3 Primarul comunei Valea Doftanei va duce la indeplinire prezenta hotarare pnn 
aparatul de spec1alitate. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea Dcftane1 in 

termenul prevazut de lege: 
lnstitutiei Prefecturii judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro 
Dosar $edinta 
Dosar Hotaran 
Prezenta hotarare a fost adoptata astfel: 
Consilieri in functie 14 
Consilieri prezenti 13 
Voturi pentru 13 
Votun impotriva O 
Abt1nen 0 

Nr. ltOdin 28 05.2020 

Contrasemneaza 
pSecretarul General al UA T 
L inspector Cordos 



Anexa la HCL nr. -W/28.05.2020 

- mod(flrnrea veniturilor la urmiitoarele cqpitole: 

Cod Den um ire indicator 

16.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autoriLatii de functionare 

19.0' Yenituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau 
al unitatilor administrativ-teritoriale* *) 

TOTAL 

- mod if/care cheltuielilor de fimcf ion are la urmiitoarele capitole: 

Capitol Den um ire 

51.02 Autoritati executive - cheltuieli materiale 

65.02 lm'1{limint - achizitie tablete, materiale protectie Covid 19 

70.02 Iluminat public 

TOTAL 

Suma de 4.2001ei va fi utilizata conform referatului compartimentului de investitii. 

4.200 

-B.200 

Suma (lei) 

3.500 

17."00 

18.000 

39.000 


