
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

CO MUNA VALEA DOFT ANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021 
~· 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
- referatul de specialitate nr. 16535/22.11.2021 privind rectificarea bugetului local 

al comunei Valea Doftanei pe anul 2021 
-referatul de aprobare al domnului primar Lucian Vileford Costea cu privire la 

rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2021 ; 
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, al in (1 ), art.129 al in (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 
2021, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Hotararea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei cu nr.37 din 
22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2021 
si estimarile bugetare pentru anii 2022-2024, 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. 

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; 
Biroului Contabilitate, salarizare si patrimoniu 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei .ro. 
Dosar ?edinta; 
Dosar Hotarari 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 13 
Voturi pentru 13 
Voturi impotriva 0 
Abtineri 0 
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Anexa Ia HCL or. din 25.11.2021 

majorarea veniturilor la urmiitoarele capitole: 

Cod Denumire indicator Suma (lei) 

03 .18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul +1.300 

personal 

42.34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru lncalzirea locuintei cu lemne, +76.000 
carbuni , combustibili petrolieri 

TOTAL 77.300 

- modijicare cheltuielilor de funcfionare la urmiitoarele capitole: 

Capitol Denumire Suma (lei) 

51.02 51.01.03 Autoritati executive + 15 .000 
20.01.01 - +7.000 
20.30.01 - +3 .000 
20.01.05 - +5 .000 

65.02 INVATAMANT -19.000 
10.01.15 Transport cadre- -19.000lei 

67.02 67.03 .02 Biblioteca -2.000 
20.05.30- - 2.500lei 
20.11.00 - - 8.500lei 
67.03 .07 Camin cultural 
20.01.02- - 6.000!ei 
67.05 .02 Asociatii -ASOCIATIA TINERILOR- organizare Targ Craciun 
59.11 - + 15.000lei 

68.02 Ajutoare pentru locuinte - Legea 226/ 16.09.2021 privind stabilirea +76.000 
masurilor de proteqie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie 
57.02.01 

74.05 .01 Salubritate +7.300 
20.01.30 

TOTAL 77.300 


