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                                        HOTĂRÂRE   

               pentru validarea dispozitiei primarului nr.445/27.09.2017  

                               privind rectificarea bugetului local 

   

          Ţinând cont de prevederile art.49 alin.5 din legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale , cu modificările si completările ulterioare , 

          Având in vedere decizia directorului general al D.G.R.F.P Prahova  

nr. 4195/22.09.2017 ce conţine fişa cu indicatori alocaţi din unele venituri ale 

bugetului de stat pe anul 2017, precum şi dispoziţia nr.445/27.09.2017 cu privire la 

rectificarea bugetului local emisă în baza acestei decizii, 

         Ţinând cont de  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 si de avizul comisiei juridică, administrativă, protecţie socială 

şi relaţii cu cetăţenii , 

         În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 4 lit.a , art.45 alin.2 lit.a si 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 si completările ulterioare , 

         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 

                                     

                                      

                                      HOTĂRĂŞTE : 

 

ART.1 - Se validează dispoziţia primarului nr.445/27.09.2017 privind rectificarea 

bugetului local , prin care s-a suplimentat indicatorul 11.02.02 cu suma de 30 mii 

lei pentru acordarea în totalitate a drepturilor asistenților persoanelor cu handicap 

grav sau indemnizații lunare, s-a diminuat indicatorul 04.02.01 – Cote defalcate din 

impozitul pe venit cu suma de 92 mii lei , iar la cap. 65.50 Alte cheltuieli în 

domeniul învățământului s-a diminuat cu 2 mii lei la alineatul 57.02.03- tichete de 



creșă și de grădiniță şi s-a suplimentat cap.18.02.50 Alte impozite și taxe cu suma 

de 30 mii lei, pentru a se asigura echilibrul bugetar, iar la partea de cheltuieli, 

secţiunea de funcţionare s-a diminuat cu suma de 32 mii lei , la capitolul 68.02. 

asistență socială - 30 mii lei pentru drepturile asistenților personelor cu handicap 

grav sau indemnizații lunare și 2 mii lei pentru ajutoare sociale în numerar din 

cadrul subcapitolului – Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, în 

conformitate cu anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

ART.2 –Biroul contabilitate, impozite si taxe din aparatul de specialitate al 

primarului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

ART.3 - Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică si se comunică primarului 

localităţii , instituţiei prefectului - judeţul Prahova, D.G.R.F.P Prahova si biroului 

contabilitate , impozite si taxe, de catre secretarul unităţii administrativ- teritoriale 

Gura Vitioarei. 
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