
ROMANIA 
JUDETULPRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ARA RE 

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

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand : 
- adresa nr. 14733/14.09.2020 si inregistrata la primaria Valea Doftanei cu nr. 10755/14.09.2020 

din partea lnstitutiei Prefectului-Judetul Prahova 
- HG nr. 758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 

Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unitati administrative din Judetul Prahova 
-referatul de specialitate nr. 10863/16.09.2020 intocmit de dna Maria Rijnoveanu-§>ef birou 

contabilitate-salarizare din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Valea Doftanei privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2020 ; 

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

Avand in vedere : 
-art. 49 din Legiea nr. 273/2006 a finantelor publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare: 
- prevederile art.19, alin . (2) si art 49 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) , lit.a si alin (14) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; art.133 alin .(1) , art.139 alin .(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 a comunei Valea Doftanei cu nr.5 din 19.02.2020 privind aprobarea 
bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2020 si estimarile bugetare pentru anii 2021-2023, cu 
completarile si modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator. 
Art.3. Biroul Contabilitate, salarizare si patrimoniu va duce la indeplinire prezenta hotarare 
Art.4.Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al comunei Valea Doftanei, in 
termenul prevazut de lege: 

-lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
-Primarului comunei Valea Doftanei; 
-Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro 
-Dosar ~edinta 
-Dosar Hotarari 
-Prezenta hotarare a fast adoptata astfel: 
-Consilieri in functie 14 
-Consilieri prezenti 13 
-Voturi pentru 13 
-Voturi impotriva 0 
-Abtineri 0 

Presedinte de sedinta, 
Consilier Local 

Nr 'J.-2.. rlin ?1 nQ ?n?n 

Contrasemneaza 
pSecretarul General al UA T Va/ea Doftanei 

KS Cordas Cori 
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Anexa la HCL nr.~J,din 21.09.2020 

- modificarea veniturilor la urmiitoarele capitole: 

Cod Denumire indicator Suma (lei) 

11.02. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 560.000 
descentralizate la nivelul comunelor: 

39.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau 7.600 
al unitatilor administrativ-teritoriale**) 

TOTAL 567.600 

- modificare cheltuielilor de funcfionare la urmiitoarele capitole: 

Capitol Den um ire Suma (lei) 

51.02 Autoritati executive- chelt materiale, reparatii acoperis Gradinita Lunca, vopsit 182.000 
acoperis sala sport Tesila 

68.50.50 Ajutor urgenta 1.000 

70.06 Iluminat public 62.000 

74.02 Salubritate 15.000 

84.02 Drumuri si poduri 299.100 

TOTAL 559.100 
------

Modificarile Programului de lnvestitii vor fi facute conform referatului Compartimentului 

de Investitii Publice. 

Virari de credite 

Capitol Denumire capitol Cod indicator Majorari Diminuari 

51.01.03 Autoritati executive 10.01.01 46 .200 

10.01.12 3.000 

10.01.17 6.000 

TOTAL51.02 55.200 

68.05.02 Asistenta sociala 10.01.01 53 .700 

I 0.03.07 1.500 

TOTAL68.05 55.200 

TOTAL GENERAL 55.200 55.200 




