
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
u privire la aprobarea utilizarii excedentului anului precedent ca sursa de finantare 

pentru sectiunea de dezvoltare 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
-referatul de specialitate nr. 3345/24.02.2021, intocmit de catre sef birou contalibilate, 

salarizare si patrimoniu, dna Maria Rijnoveanu 
-referatul de aprobare lntocmit de catre di Lucian Vileford Costea-primarul Comunei 

Valea Doftanei, 
Avand in vedere prevederile: 
- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile ~i completarile ulterioare, 
-0.M.F. nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

lncheierea exercitiului bugetar al anului - prevederile Hotararii Nr. 563/2018 din 24 iulie 
2018 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului , prevazut In 
bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitatile 
naturale 

-Hotararii Nr. 531/2020 din 9 iulie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de 
interventie la dispozitia Guvernului, prevazut In bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 
unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitatile naturale. 

In temeiul art. 139, alin (1), art. 129 alin (1), alin (2), lit. b, si art.197 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 

HOTARA~TE: 
Art.1. Se aproba utilizarea excedentului anului precedent in sum a de 22. 700.346,40 lei, ca 
sursa de finantare pentru sectiunea de dezvoltare 
Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de biroul contabilitate, salarizare si patrimoniu 
Art.3a. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al UAT Valea Doftanei , In 
termenul prevazut de lege: 

. . }\ 

lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Biroul de achizitii si investitii publice 
Biroul de contabilitate, salarizare si patrimoniu 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 
Dosar ~edinta 
Dosar Hotarari 
Dosar ~edinta 
Dosar Hotarari 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 12 
Voturi pentru 12 
Voturi impotriva 0 
Abtineri O 
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