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R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea majorării bugetului propriu al județului Prahova   

pe anul 2017  

 

 

 

 Având în vedere: 

          - Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului  Judeţean  Prahova  și Raportul 

Direcţiei Economice nr. 1.095/ 16 ianuarie 2018, privind validarea majorării bugetului 

județului Prahova pe anul 2017; 

          - Prevederile Dispoziției nr.454 / 20 decembrie 2017 a Președintelui Consiliului 

Județean Prahova; 

 - Prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor 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 validează majorarea bugetului propriu al județului Prahova pe anul 

2017 potrivit Dispoziției nr. 454 / 20.12.2017 a Președintelui Consiliului Județean 

Prahova, după cum urmează: 

 

 

Denumire indicator Cod Suma 

VENITURI  TOTALE, din care:  + 288,00 mii lei 

Sume defalcate din TVA 11.02 + 288,00 mii lei 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor 

 

11.02.01 

 

+ 288,00 mii lei 

CHELTUIELI  TOTALE, din care:  + 288,00 mii lei 

CAP. 65.02 – Învățământ 65.02 + 288,00 mii lei 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Ploiești  + 288,00 mii lei 



 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 +288,00 mii lei 

Cheltuieli salariale în bani 10.01 + 235,00 mii lei 

Salarii de bază 10.01.01 +235,00 mii lei 

Contribuții 10.03 +53,00 mii lei 

Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01 +37,00 mii lei 

Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02 +2,00 mii lei 

Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 +12,00 mii lei 

Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli 
 

profesionale 

 
 

10.03.04 

 
 

+1,00 mii lei 

Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 +1,00 mii lei 

 
 
 

Art.2  Prevederile cuprinse în prezenta hotărâre au modificat în mod 

corespunzător anexele la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 39/30.03.2017. 

Art.3  Direcţia Economică și Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică 

vor aduce la cunoştinţă prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 

 
Ploieşti, 31 ianuarie 2018 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE    

PRIVIND VALIDAREA MAJORĂRII BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI  

PRAHOVA PE ANUL 2017 

 

         Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.899/14 decembrie 2017 privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești 

având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilte în favoarea 

personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru 

învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională, 

județului Prahova i s-a alocat suma de 288,00 mii lei, sumă ce a suplimentat 

bugetul propriu al județului pe anul 2017 prin Dispoziția nr.454/20.12.2017; 

         În conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006  privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ,,cu sumele 

aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul 

de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează 

bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la 

prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective.” 

         Drept urmare, propun validarea majorării bugetului propriu al județului cu 

suma de 288,00 mii lei  pentru finanțarea capitolului 65.02 “Învățământ”, poziția 

“cheltuieli de personal”, potrivit Dispoziţiei nr. 454/20.12.2017  

         Faţă de cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 



  

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 Nr.1.095                                                                                                                        Ploiești, 16  ianuarie 2018 

 

 

R A P O R T 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MAJORĂRII BUGETULUI PROPRIU 

AL JUDEȚULUI PRAHOVA PE ANUL 2017 

 

            În conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ,,cu sumele aprobate prin hotărâre a 

Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi 

cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv 

se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la 

prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective.”          

            Drept urmare, propunem validarea majorării bugetului propriu al județului pe anul 2017 

cu suma de 288,00 mii lei pentru finanțarea capitolului 65.02 “Învățământ”, poziția “cheltuieli 

de personal”, urmarea Dispoziţiei nr. 454/20.12.2017 emisă în baza Hotărârii Guvernului nr. 

899/14.12.2017 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești 

având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru învățământul special și 

centrele județene de resurse și asistență educațională.             

Având în vedere cele menţionate şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare, am 

întocmit prezentul raport, pentru a însoţi proiectul de hotărâre elaborat. 

 

       DIRECTOR EXECUTIV,                                                DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,                                                          

            Maria Dovîncă                                                                            Eliza Grecu                                                                                                 

 

 

                                                               ŞEF  SERVICIU BUGET ȘI CREANȚE, 

                                                                                             Daniela Găvan 
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