ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru
Societatea Parc Industrial Bărcăneşti S.A.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul
nr.14479/26.08.2014 al Direcţiei Patrimoniu privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Parc Industrial Bărcăneşti S.A.;
-Prevederile art.111, alin.(2), lit.e) din Legea nr.31/1990 a societăţilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Ordonanţei nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
-Prevederile Ordinului nr.2.032/2013 al Ministerului Finanţelor Publice privind
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia;
-Prevederile din Legea nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru
pentru Societatea Parc Industrial Bărcăneşti S.A conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Serviciul Gestiune Documente si Managementul Calitatii va aduce
prezenta hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 29 aug 2014
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EXPUNERE DE MOTIVE
Prin Hotărârea nr.20/21.03.2014 a Consiliului Judeţean Prahova a fost aprobat
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Parc Industrial
Bărcăneşti S.A. având programate venituri totale de 442 mii lei şi cheltuieli totale de
441 mii lei.
Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost fundamentat şi întocmit astfel încât să
asigure resusrsele necesare desfăşurării activităţii curente şi pentru implementarea
proiectelor de investiţii în anul 2014.
Având în vedere situaţia economico-financiară după primele şase luni ale anului,
conducerea executivă a societăţii propune o rectificare a bugetului fără modificarea
veniturilor totale şi a cheltuielilor totale, ci numai prin diminuarea/suplimentarea unor
capitole ale acestora. De asemenea se are în vedere rectificarea planului de investiţii în
funcţie de priorităţi şi ţinând cont de posibilităţile de realizare a acestora.
Conform prevederilor art.10 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul
sau unităţi administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori
indirect participare majoritară, operatorii economici pot proceda la rectificarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli, atunci când, din motive temeinic justificate, sunt
necesare modificări ale nivelurilor unor indicatori economico-financiari aprobaţi.
Având în vedere cele expuse, supun spre analiză şi aprobare prezentul proiect de
hotărâre.

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma

JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Patrimoniu
Nr. 14479/26.08.2014

RAPORT
Conducerea executivă a Societăţii Parc Industrial Bărcăneşti S.A. a înaintat spre
aprobare Consiliului Judeţean Prahova propunerea de rectificare a bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2014.
La capitolul venituri, se propune diminuarea cu 11,8 mii lei a veniturilor din
exploatare şi respectiv suplimentarea cu aceeaşi sumă a veniturilor financiare.
La capitolul cheltuieli, se propune scăderea cu 34,8 mii lei a cheltuielilor cu
bunurile şi serviciile, scăderea cu 63,5 mii lei a cheltuielilor de personal şi, respectiv,
creşterea cu 74 mii lei a cheltuielilor cu impozitele şi taxele, precum şi creşterea cu
24,3 mii lei a altor cheltuieli de exploatare.
De asemenea, la capitolul investiţii se propune diminuarea cu 80 mii lei a
finanţării lucrărilor de salubrizare, suma urmând a fi folosită pentru elaborarea
documentaţiei P.U.Z.
Societatea Parc Industrial Bărcăneşti S.A. poate proceda la rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli în conformitate cu prevederile art.10 alin (2) din Ordonanţa
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unităţi administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau
deţin direct ori indirect participare majoritară, iar aprobarea bugetului rectificat se va
face prin hotărâre a consiliului judeţean, potrivit art.4 alin.(1) lit.c) din acelaşi act
normativ.
Având în vedere cele expuse mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de
hotărâre.

ŞEF SERVICIU,
Livia Barbălată
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Anexa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2014
PENTRU SOCIETATEA PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI S.A.

