
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

cu privire la validarea Dispozitiei nr. 367/24.12.2021 privind rectificarea bugetului local al 
Comunei Valea Doftanei pe anul 2021 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
-Decizia DGRFP Ploiesti nr. 1412/22.12.2021 ; 
-HCJ nr. 283/15.12.2021 ; 
-HCJ nr. 288/23.12.2021 ; 
- referatul de specialitate nr. 16535/23.11 .2021 privind rectificarea bugetului local al 

comunei Valea Doftanei pe anul 202 ; 
- Dispzitia nr.367/24.12.2021 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) , art 49, alin (5)si art 82 din Legea nr. 

273/2006, privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare 
In temeiul art. 88, 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), art 155, alin (1), It c) coroborat cu alin (4) , lit a) , art 196, al in (1) , lit b) si art.197 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARA~TE: 
Art.1. Se valideaza Dispozitia nr. 367/24.12.2021 privind 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 12 
Voturi pentru 12 
Voturi impotriva 0 
Abtineri 0 Presedinte de sedinta 

Consilier Local 

a. Cojocaru Viorel 

ntrasemneaza 
Psecretarul General al UA T Va/ea Doftanei 

..6Apostol Cristina Elena 

if\ ,. 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
PRIMAR 

DISPOZITIE 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli local in comuna Valea ' 
Doftanei, pe anul 2021 

• .. 

Primarul comunei Valea Doftanei : ." 
Avand in vedere : 
-referatul de specialitate nr. 24678 din 23.12.2021 al Biroului 

Contabilitate, salarizare si patrimoniu 
-Tinand cont de prevederile: 
-art. 49, alin 5 si art. 82 ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale 
-art. 82 , alin (1) si alin (2) din Legea 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare 
In temeiul prevederilor art. 88, art. 155 alin (1 ), lit c) combinat cu alin 

(4), lit a) , art 196, alin (1), lit b) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ 

DISPUNE: 

Art.1.Se rectifica Bugetul de venituri si cheltuieli local pe anul 2021, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie. 
Art. 2. Prezenta dispozitie privind rectificarea bugetului local se va supune ·· 
aprobarii Consiliului Local Valea Doftanei in prima sedinta. 
Art.3 Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de catre Biroul 

..,.... Contabilitate, salarizare si patrimoniu 
Art.4. Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului general al 
UAT Valea Doftanei: 
-lnstitutiei Prefectului-Judetul Prahova 
- Biroului Contabilitate, salarizare si patrimoniu 
-Dosar Dispozitii 

., 
• 

at pentru legalitate 
• pS~cretar General al UAT 

Cristina Elena Apostol 
Nr. 367 din 24.12.2021 

~ 



Anexa 

SECTIUNEA FUNCTIONARE 

- modificarea veniturilor la urmatoarele capitole: 

Cod Denumire indicator Suma (lei) 

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 16.220 

bugetelor locale 

11.02.05 Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri judetene si comunale prin Hotarare 200.000 

Consiul Judetean Prahova 

11 .02.06 Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale 210.000 

- sume primite prin HG Fond rezerva 

TOTAL 426.220 

- modificare cheltuielilor la urmatoarele capitole: 

Capitol Den um ire Suma (lei) 

51.02 51.01.03 Autoritati executive 40.500 

54.02 Evidenta persoanei 2.100 

61.02 61.05.00 -PSI - 1.000 
carburanti 

66.02 66.50.00 Alte institutii si actiuni sanitare 2.300 

67.02 Cultura, recreere si religie 5.000 

70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 59.020 

84.02 84.03.01 Drumuri si poduri 316.300 

TOTAL 426.220 

SECTIUNEA DEZVOLTARE 

- modificarea veniturilor la urmatoarele capitole: 

Cod Denumire indicator Suma (lei) 

39.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau 19.300 
al unitatilor administrativ-teritoriale**) 

TOTAL 19.300 

Cu aceasta suma vor fi diminuate varsamintele din sectiunea functionare pentru sectiunea 

dezvoltare. 


