
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI  

 

                                           HOTĂRÂRE  

                             privind rectificarea bugetului local 

 

          Ţinând cont de fişa cu indicatori pentru bugetul local, alocaţi din unele 

venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, anexa la decizia directorulului general 

al DGRFP Ploiesti nr. 5338/22.11.2017 , 

         Având în vedere iniţiativa pentru acest proiect de hotărâre al Consiliului local 

a domnilor consilieri locali : Stănescu Gheorghe, Negoiţă Elena,Vasile Daniel, 

Brăgea Constantin şi Enache Dumitru , precum şi raportul biroului contabilitate , 

impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei , 

         Luând act de avizul de legalitate al secretarului unităţii  

administrativ-teritoriale, precum şi de avizul comisiei pentru activităţi  

economico-financiare , amenajarea teritoriului şi urbanism , 

         În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a , art. 45 alin.2 lit.a şi art.115 alin.1 

lit.b, alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, legea administraţiei publice 

locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 

         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova ,                            

                                 

 

                                      HOTĂRĂŞTE : 

 

ART. 1 –Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei, în 

conformitate cu anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre , astfel : 

-La partea de venituri ,s-a majorat indicatorul 11.02.02 cu suma de  118  mii lei  

reprezentând  cheltuieli cu salariile și contribuțiile aferente ale instituțiilor din 

învaățământul preuniversitar de stat(- 93 mii lei)  și indicatorul sume pentru plata 

drepturilor salariale din învățământul preuniversitar de stat obținute prin hotărâri 

judecătorești (+211 mii lei) ; la partea de cheltuieli, s-a diminuat cu suma de 93,00 

mii lei cap. 65.02 Învățământ la  titlul 10 cheltuieli de personal; s-a majorat cu 

suma de 211 mii lei același capitol și același titlu pentru drepturile obținute prin 

hotărâri judecătorești.  



- La secţiunea de funcţionare , la partea de venituri se aprobă suplimentarea 

capitolelor astfel :  

Cap. 07.02.03 – Taxe judiciare de timbru + 20 mii lei 

Cap.30.05.30 – Chirii și concesiuni         + 50 mii lei 

Cap. 34.02.00 – Taxe extrajudiciare de timbru  + 24 mii lei 

-La partea de cheltuieli se aprobă utilizarea disponibilităţilor în vederea asigurării 

 echilibrării bugetului local, astfel :   

- Reparații și igienizări școli-138 mii lei 

- Construire magazie pe structură de lemn- 78 mii lei 

- Naveta cadre didactice                  - 10 mii lei 

- Obiecte de inventar școală                       -  3 mii lei 

- Salarii învățământ                   - 20 mii lei 

- Vărsăminte din secțiunea de funcț. în sec.de dezvoltare-  20 mii lei. 

- La secţiunea de dezvoltare, se ajustează bugetul local la obiectivele de investiţii 

prin diminuarea creditelor bugetare alocate din subvenții de la M.D.R.A.P.F.E, 

urmând ca în anul bugetar următor  să fie reluate. 

ART.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  

biroul contabilitate , impozite şi taxe din aparatul de specialitate al primarului. 

ART.3– Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 

prefectului - judeţul Prahova , primarului comunei , Direcţiei Generale Regionale a 

Finanţelor Publice Prahova , Consiliului Judeţean Prahova , Trezoreriei Vălenii de 

Munte, biroului contabilitate , impozite şi taxe şi compartimentelor de resort din 

aparatul de specialitate al primarului, prin grija secretarului U.A.T.C.Gura 

Vitioarei . 
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