
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

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

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei , judetul Prahova: 
Vazand: 
- Decizia nr. 5465/2020 a DGRFP Ploiesti 
- executia de casa la 14.12.2020 
- referatul de specialitate nr.15227/16.12.2020, intocmit de dna Maria RTjnoveanu-l?ef 

birou contabilitate, salarizare si patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului Comunei 
Valea Doftanei privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 ; 

-referatul de aprobare al domnului primar Lucian Vileford Costea cu privire la rectificarea 
bugetului local al comunei Valea Doftanei 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) , 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 al 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. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre biroul contabilitate, salarizare si 
patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului Comunei 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului 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 fost adoptata astfel : 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 13 
Voturi pentru 13 
Voturi impotriva 0 
Abtineri O 

Nr.89 din 18.12.2020 



Anexa la HCL nr. 89 din 18.12.2020 

- modificarea veniturilor la urmatoarele capito/e: 

Cod Denumire indicator Suma (lei) 

07.0l.01 lmpozit pe cladiri de la persoane fizice *) -100.000 

07.01.02 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) -29.200 

07.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) -50.000 

07.02.02 lmpozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) -10.000 

07.02.03 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din -50.000 
impozitul pe teren agricol 

11.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea +601.000 
bugetelor locale - sume primite prin HG fond de rezerva 

16.02.0 I Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) -400.000 

16.02.02 lmpozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) -100.000 

30.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice -150.000 

35.0l.02 Venituri din arnenzi ~i alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de -400.000 
specialitate 

36.50 Alte venituri +74.000 

43.34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu +7.640 
lemne, carbuni, combustibili petrolieri - POPULATIE 

VENITURI DEZVOLTARE 

39.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al +409.000 
statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 

42.05 Planuri si regulamente de urbanism - PUG +18.000 

42.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala ~396.300 

43.31 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR +600 
2014-2020****) 

48.04.01 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) - Sume +5.000 
primite in contul platilor efectuate in anul curent 



Modificarile Programului de Investitii vor fi facute conform referatului Compartimentului 
de Investitii Publice, 

Suma de 5.000lei de la capitolul 54.50 Fond de rezerva bugetara la dispozitia 

autoritatilor locale va fi folosita la capitolul 84.03.01 Drumuri si poduri. 

- modificarea cheltuielilor la urmatoare/e capitole: 

Cod Denumire indicator 

68.02.10 Ajutoare pentru locuinte- INCALZIRE POPULATIE 

VIRARI DE CREDITE: 

Suma (lei) 

7.640 

Capitol Denumire capitol ~od IMajorari Diminuari 
indicator 

51.02 Autoritati executive 20 7.700 

54.02 Alte servicii 10 2.700 

67.05.03 lntretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, 20 12.000 

baze sportive si de agreement - MANO PERA 

ZONE VERZI 

68.02 Asistenta sociala 57 2.200 

70.02 Apa - Subventii 40.03 30.000 

84.02 Drumuri si poduri 20 15.000 

TOTAL 34.700 34.700 


