
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT.A.RARE 

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. 13303/20.09.2021 privind rectificarea bugetului local al 

comunei Valea Doftanei pe anul 2021 
- executia de casa la data de 17.09.2021 
-decizia Directorului General al DGRFP nr. 1016/15.09.2021 
-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, 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 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, Tn 
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 12 
Voturi pentru 12 
Voturi impotriva 0 
Abtineri 0 

Nr. q~ din 23.09.2021 



Anexa la HCL nr. ~~ din 23.09.2021 

- majorarea veniturilor la urmatoarele capitole: 

Cod Denumire indicator Suma (lei) 

11.02.02 Sume defalcate din tax.ape valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 446.000 
descentralizate la nivelul comunelor, ora~elor, municipiilor, sectoarelor si 
Municipiului Bucure~ti -SUPORT ALIMENTAR 

39.07.00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau 47.900 
al unitati lor admi nistrativ-teritoriale* *) 

TOTAL 493.900 

- majorarea cheltuielilor defunc{ionare la urmatoarele capitole: 

Capitol Den um ire Suma (lei) 

65.11.30 Alte servicii auxiliare pentru educatie -suport alimentar 446.000 
57.02.05 

TOTAL 446.000 

La sectiunea dezvoltare rectificarea bugetului se va face conform referatului Compartimentului de 

Investitii. 


