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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova 
 pe anul 2018 

 
 
 

      Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive a președintelui Consiliului  Judeţean  Prahova, Raportul  
Direcţiei Economice nr. 2.912 / 07 februarie 2018 privind aprobarea bugetului propriu 
al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova  
pe anul 2018; 

- Prevederile art. 5 din Legea nr. 2 / 03.01.2018 – Legea bugetului de stat pe 
anul 2018;  

- Prevederile art. 19 alin. (1), art. 26 şi art. 42 din Legea nr. 273/2006 – Legea 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
          - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
          -  Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă 
a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 
de stat; 

- Prevederile adresei nr. 462.010 / 04.01.2018 a Ministerului Finanţelor 
Publice; 

-  Prevederile Deciziei nr. 2.910 / 31.01.2018 a Directorului General al Direcției 
Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploiești; 

- Prevederile adresei nr. 208 / 18.01.2018 a Ministerului Muncii și Justiției  
Sociale; 
 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 aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 
2017 în sumă de 72.016,91903 mii lei, astfel: 

- din excedentul secţiunii de funcţionare pe anul 2017 – 22.847,15387 mii lei; 
- din excedentul rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 – 

49.169,76516 mii lei. 
 

     Art.2  Se aprobă repartizarea  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată            
pentru drumurile judeţene şi comunale în sumă de 10.189,00 mii lei pentru bugetul 
propriu al Consiliului Judeţean Prahova. 



 
    Art. 3 Se aprobă finanțarea în continuare a 10 posturi personal neclerical din 
veniturile proprii ale Consiliului Județean. 
 
     Art. 4 Se aprobă alocarea sumei de 1.000,00 mii lei, reprezentând sprijin financiar 
pentru continuarea lucrărilor de construcție la Catedrala „Sfântul Ioan Botezătorul” 
Ploiești. 
 
     Art. 5  Se aprobă utilizarea excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 
al anului 2017 în sumă de   103.085,65879 mii lei, astfel: 
   -   4.473,12480 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite 
din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în 
anul curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunii 
de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar; 
   -   238,51399 mii lei pentru restituire la Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene a subvenției pentru hărțile de risc 
seismic încasată în anul 2017 și neregularizată la 29.12.2017;  
   -    20.336,00 mii lei pentru lucrările de refacere a infrastructurii finanțate din Fondul 
de Intervenție al Guvernului,  cuprinse în secțiunea de funcționare și prevăzute  

în anexa nr. 1 la hotărâre.  
   -    35.042,36 mii lei ca sursă de finanţare  a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;  
   -          4,00 mii lei – „transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital” la Direcția 
Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova; 
   -  8.200,00 mii lei – „transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul 
sănătății” la Spitalul Județean de Urgență Ploiești; 
   -  3.000,00 mii lei –  „transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital în 
domeniul sănătății” la Spitalul Obstetrică - Ginecologie Ploiești; 
   -   2.005,00 mii lei –  „transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital” la Muzeul 
Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”; 
    -     84,00 mii lei –  „transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital” la Muzeul 
Județean de Istorie și Arheologie Prahova; 
   -   2.000,00 mii lei – „transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital” la Muzeul 
Județean de Științele Naturii Prahova; 
   -        9,00 mii lei –  „transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital” la Centrul 
Județean de Cultură Prahova; 
   -   1.835,66 mii lei –  „transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital” la Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 
   - 25.858,00 mii lei – „Alte transferuri – Programe comunitare” – pentru asigurarea 
contribuției de 2% și a cheltuielilor neeligibile la proiectul „Reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”.   
 
     Art. 6  Se aprobă bugetul propriu al judeţului pe anul 2018, la venituri totale în 
sumă de  457.904,58 mii lei şi la cheltuieli totale în sumă de   556.278,60 mii lei, 
deficitul de   98.374,02 mii lei finanţându-se din excedentul rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2017, precum și estimările pe anii 2019 – 2021, conform 
anexelor nr.1 –  50. 
 
     Art. 7  Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018, programul de 
investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, precum şi fişele 
obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, conform anexelor nr. 51 – 133. 
  



     Art. 8 Se aprobă fişa obiectivului „Fazarea proiectului Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Prahova” şi sinteza acestuia, finanțat în cadrul 
Programului aferent Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de 
Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare din perioada de programare 
2014 – 2020, conform anexelor nr. 134 și 135.     
  
     Art. 9  Se aprobă numărul de personal şi fondul de salarii de bază pe anul 2018, 
conform anexei nr. 136. 
                                
      Art. 10 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli totale pe anul 2018, în sumă de  
2.284,00 mii lei,  fondul de salarii de bază şi numărul de personal, lista obiectivelor 
de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, 
precum şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, ale Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Prahova, conform anexelor nr. 137 – 143. 
 
     Art. 11  Se aprobă bugetul pe anul 2018, la venituri totale în sumă de  300.175,00 
mii lei  şi la cheltuieli totale în sumă de  310.057,62 mii lei, deficitul de  9.882,62 mii 
lei finanţându-se din excedentul rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2017, fondul de salarii de bază şi numărul de personal, listele obiectivelor de 
investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, 
precum şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, ale Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Ploieşti, conform anexelor nr. 144 – 154. 
         
      Art. 12 Se aprobă bugetul pe anul 2018, la venituri totale în sumă de 66.521,54 
mii lei și la cheltuieli totale în sumă de 66.674,11 mii lei, deficitul de 152,57 mii lei 
finanţându-se din excedentul rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, 
fondul de salarii de bază şi numărul de personal, lista obiectivelor de investiţii, 
programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, precum şi 
fişele obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, ale Spitalului Obstetrică 
Ginecologie Ploieşti, conform anexelor nr. 155 – 166.        
       
      Art. 13  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli totale pe anul 2018, în sumă 
de 3.754,00 mii lei, fondul de salarii de bază şi numărul de personal, lista obiectivelor 
de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, 
precum şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ale Muzeului Judeţean 
de Artă  Prahova “Ion Ionescu Quintus”, conform anexelor nr.  167 – 175 .   
      
     Art. 14  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli totale pe anul 2018, în sumă de 
6.773,00 mii lei, fondul de salarii de bază şi numărul de personal, lista obiectivelor de 
investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, 
precum şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ale Muzeului Judeţean 
de Ştiinţele Naturii Prahova, conform anexelor nr. 176 – 182 . 
 
     Art. 15  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli totale pe anul 2018, în sumă de  
7.598,00 mii lei, fondul de salarii de bază şi numărul de personal, lista obiectivelor de 
investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, 
precum şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ale Muzeului Judeţean 
de Istorie şi Arheologie Prahova, conform anexelor nr. 183 – 191 .   

 
     Art. 16  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli totale pe anul 2018, în sumă de 
2.303,00 mii lei, fondul de salarii de bază şi numărul de personal, lista obiectivelor de 
investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, 



precum şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ale Centrului Judeţean 
de Cultură Prahova, conform anexelor nr. 192 – 198. 

 
Art. 17  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli totale pe anul 2018, în sumă de 

253.272,10,  programul  de  investiţii  pe  grupe  de  investiţii  publice  şi  surse  de 
finanţare, precum şi fişele obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiţii, ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, conform anexelor nr. 
199 – 240. 

 
Art. 18 Anexele nr. 1 –  240 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 19  Direcţia Economică, 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 , 
Herminia Adi Bîgiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ploieşti, 16 februarie 2018 
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 R O M Â N I A 

 JUDEŢUL PRAHOVA 

 CONSILIUL JUDEŢEAN 

 Nr.2.912                                                                                                                                  Ploiești,  07 februarie 2018 

 
R A P O R T 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI ŞI A 

BUGETELOR INSTITUŢIILOR DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA  

PE ANUL 2018 
  

I. BUGETUL PROPRIU AL JUDEŢULUI PE ANUL 2018 

A. SECŢIUNEA  DE FUNCŢIONARE 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE                                                                           400.394,37 mii lei     

      1. Venituri proprii,  total – din care:                                                                                        116.171,37 mii lei: 

      -   cota de 11,25% reprezentând sume defalcate   

din impozitul pe venit                                                                                                                     74.052,00 mii lei 

      -   27% din cota de 18,50% din IVG pentru echilibrarea  

          bugetelor locale                                                                                                                                 30.657,00 mii lei 

      -   impozitul pe mijloacele de transport                                                                                                    2.143,00 mii lei 

      -   taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare                                                   135,00 mii lei                                                               

      -   venituri din concesiuni şi închirieri                                                                                                      5.344,37 mii lei 

-    alte venituri din proprietate                                                                                                                   495,00 mii lei 

     -    venituri din prestări servicii                                                                                                                     150,00 mii lei  

     -   contribuția de întreținere a persoanelor asistate                                                                                  3.100,00 mii lei 

-   venituri din amenzi şi alte sancţiuni                                                                                                         55,00 mii lei 

-   alte venituri ( s-a prevăzut suma de 30,00 mii lei – venituri din dividende de la societăţile la care Consiliul 

Judeţean este acţionar)                                                                                                                               40,00 mii lei 

      2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judeţului, repartizate prin Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, anexa nr. 4, în sumă de 

80.861,00 mii lei, din care:        

 22.982,00 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului; 

 36.392,00 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor  cu handicap; 

 119,00 mii lei pentru cămine pentru persoane vârstnice; 

 10.994,00 mii lei -  Programul pentru școli al României; 
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  2.193,00 mii lei pentru finanțarea unităților de învățământ special și a centrelor judeţene de resurse și 

asistență educațională pentru cheltuielile cu bunuri și servicii; 

 1.917,00 mii lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul 

special; 

 6.264,00 mii lei pentru finanţarea, conform art. 5 alin. (1) pct. f și g  din Legea nr. 2 / 2018 -  Legea 

bugetului de stat pe anul 2018,  a următoarelor: 

 plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult; 

 serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene; 

             3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale în sumă de 

10.189,00 mii lei. 

            4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 

11.753,00 mii lei. 

           5. Subvenţii de la bugetul de stat  în sumă de 181.420,00 mii lei, reprezentând „Transferuri pentru finanţarea 

drepturilor acordate persoan.elor cu handicap”, (cod 42.02.21), conform adresei nr. 208/18.01.2018 a Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale, din care: 

                   - art. 24 –  transport                                                                   - 1.630,00 mii lei; 

                   - art. 27 – dobânzi                                                                    -      230,00 mii lei;             

                   - art. 58 – indemnizaţii persoane cu handicap                       - 179.560,00 mii lei;        

        

         Veniturile secţiunii de funcţionare sunt în sumă de 400.394,37 mii lei , cheltuielile în sumă de 420.730,37 mii lei, 

deficitul de 20.336,00 mii lei reprezentând fonduri repartizate prin H.G.nr.468/2016 și nr.975/2016  finanțându-se din 

excedentul înregistrat la data de 31.12.2017. 

 

        CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE   

        Cheltuielile secțiunii de funcționare, în sumă de 420.730,37 mii lei, se prezintă în structura economică astfel: 

- mii lei - 

DENUMIRE  INDICATOR 
Cod 

indicator 

Program  
Iniţial 

an 2018 

CHELTUIELI   49.02 420.730,37 

Autoritati publice si actiuni externe – total, din care:    51.02 30.567,77 

Cheltuieli de personal 10 23.256,00 

Bunuri şi servicii  20 7.156,77 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 155,00 

Alte servicii publice generale – total, din care: 54.02 2.920,00 

Fond de rezervă 54.02.05 100,00 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor 54.02.10 2.270,00 

Transferuri curente 51.01 2.270,00 

Aparat propriu-bunuri și servicii 20 550,00 

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 3.306,00 



 3 

Dobânzi aferente datoriei publice interne 30 3.306,00 

Apărare 60.02 95,00 

Centrul Militar Zonal – bunuri și servicii 20 95,00 

Ordine publică şi siguranţă naţională – total, din care: 61.02 9.445,00 

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență - bunuri și 
servicii 

20 90,00 

Direcția Județeană de Pază Prahova  9.355,00 

Cheltuieli de personal 10 9.155,00 

Bunuri şi servicii  20 200,00 

Învăţământ – total, din care: 65.02 15.345,60 

Programul pentru școli al României 57 10.994,00 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Ploiești  753,00 

Cheltuieli de personal-transport 10 15,00 

Bunuri şi servicii  20 606,00 

Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care 
frecventează învățământul special 

 111,00 

Alte cheltuieli - burse școlare 59 21,00 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Ploiești  847,00 

Cheltuieli de personal-transport 10 13,00 

Bunuri şi servicii  20 222,00 

Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care 
frecventează învățământul special 

 594,00 

Alte cheltuieli - burse școlare 59 18,00 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Filipeștii de Tîrg  395,00 

Cheltuieli de personal-transport 10 33,00 

Bunuri şi servicii  20 158,00 

Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care 
frecventează învățământul special 

 193,00 

Alte cheltuieli - burse școlare 59 11,00 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Breaza  1.130,00 

Cheltuieli de personal-transport 10 32,00 

Bunuri şi servicii  20 640,00 

Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care 
frecventează învățământul special 

 442,00 

Alte cheltuieli - burse școlare 59 16,00 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vălenii de Munte  670,20 

Cheltuieli de personal-transport 10 23,20 

Bunuri şi servicii  20 242,00 

Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care 
frecventează învățământul special 

 390,00 

Alte cheltuieli - burse școlare 59 15,00 

Școala Profesională Specială Plopeni  350,60 

Cheltuieli de personal-transport 10 18,60 

Bunuri şi servicii  20 136,00 

Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care 
frecventează învățământul special 

 187,00 

Alte cheltuieli - burse școlare 59 9,00 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  205,80 

Cheltuieli de personal-transport 10 16,80 

Bunuri şi servicii  20 189,00 

Sănătate, total, din care: 66.02 7.400,00 

Spitalul Județean de Urgență Ploiești  5.000,00 
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- transferuri curente 51.01 5.000,00 

Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești  2.400,00 

- transferuri curente 51.01 2.400,00 

Cultură, recreere şi religie – total, din care: 67.02 26.682,00 

Biblioteca “Nicolae Iorga”  4.250,00 

Cheltuieli de personal 10 3.752,00 

Bunuri şi servicii  20 428,00 

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural 59.22 50,00 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 20,00 

Muzeul Judeţean de Artă Prahova   1.634,00 

- transferuri curente 51.01 1.634,00 

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova  7.064,00 

- transferuri curente 51.01 7.064,00 

Muzeul Județean Științele Naturii Prahova  4.323,00 

- transferuri curente 51.01 4.323,00 

Centrul Județean de Cultură Prahova  1.869,00 

- transferuri curente 51.01 1.869,00 

Contribuții personal neclerical 59 6.210,00 

Aparat propriu  1.332,00 

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor 
lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții 
sau contracte de asociere  

20.19 27,00 

Susținerea cultelor 59.12 1.305,00 

Asigurări şi asistenţă socială – total, din care: 68.02 251.420,00 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Prahova 

 251.420,00 

- transferuri curente 51.01 251.420,00 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica, total din care: 70.02 828,00 

Bunuri şi servicii 20 660,00 

Alte transferuri curente  55.01 17,00 

Rambursări de credite 81 151,00 

Protecția mediului 74.02 3.788,00 

Contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul I.I.D. 55.01.65 3.788,00 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 83.02 671,00 

Direcţia Jud. pt. Protecţia Plantelor şi de Întreţinerea 
Drumurilor Judeţene 

 671,00 

Cheltuieli de personal 10 620,00 

Bunuri şi servicii  20 46,00 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 5,00 

Transporturi – total, din care: 84.02 66.809,00 

Aparat propriu  62.229,00 

Bunuri şi servicii 20 41.601,00 

Rambursări de credite  20.628,00 

Direcţia Jud. pt.Protecţia Plantelor şi de Întreţinerea 
Drumurilor Judeţene 

 4.580,00 

Cheltuieli de personal 10 2.615,00 

Bunuri şi servicii  20 1.944,00 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 21,00 

Alte acțiuni economice 87.02 1.453,00 
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Serviciul Public Județean Salvamont  1.453,00 

Cheltuieli de personal 10 1.323,00 

Bunuri şi servicii  20 130,00 

 

 

B.SECŢIUNEA  DE  DEZVOLTARE 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE în sumă de 57.510,21 mii lei sunt următoarele:  

1. Vărsăminte dim amortizarea mijloacelor fixe                                                                                     –         1,00 mii lei; 

2. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice                                                              –       10,00 mii lei; 

3. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat  

al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale                                                                             –         5,00 mii lei; 

4. Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală                                                                    –  4.822,21 mii lei; 

5. Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN  

postaderare, aferente perioadei de programare 2014                                                                       - 14.546,00 mii lei; 

6. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate, aferente cadrului financiar 2014-2020               - 38.126,00 mii lei. 
 

        CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE   

        Cheltuielile secțiunii de dezvoltare, în sumă de 135.548,23 mii lei, se prezintă în structura economică astfel:      

- mii lei - 

DENUMIRE  INDICATOR Cod indicator 
Program  

Iniţial 
an 2018 

CHELTUIELI   49.02 135.548,23 

Autoritati publice si actiuni externe – total, din care:    51.02 3.062,40 

- cheltuieli de capital  71 3.062,40 

Alte servicii publice generale – total, din care: 54.02 4,00 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor  4,00 

- alte transferuri de capital pentru instituții publice 51.02 4,00 

Apărare- total, din care: 60.02 127,00 

Centrul Militar Județean  127,00 

- cheltuieli de capital 71 127,00 

Ordine publică şi siguranţă naţională – total, din care: 61.02 150,00 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență  150,00 

- cheltuieli de capital 71 150,00 

Învăţământ – total, din care: 65.02 5.302,63 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă  Vălenii de Munte  30,00 

- cheltuieli de capital 71 30,00 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională   24,00 

- cheltuieli de capital 71 24,00 

Aparat propriu  5.248,63 

- cheltuieli de capital 71 5.248,63 

Sănătate – total, din care: 66.02 16.332,13 

Spitalul Județean de Urgență Ploiești  8.200,00 

- transferuri pentru finanțarea investițiilor în spitale 51.02 8.200,00 

Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești  3.000,00 
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- transferuri pentru finanțarea investițiilor în spitale 51.02 3.000,00 

Aparat propriu  5.132,13 

- cheltuieli de capital 71 5.132,13 

Cultură, recreere şi religie – total, din care: 67.02 4.210,60 

Biblioteca Județeană Nicolae Iorga Ploiești  47,00 

- cheltuieli de capital 71 47,00 

Muzeul Judeţean de Artă Prahova   2.005,00 

- alte transferuri de capital pentru instituții publice 51.02 2.005,00 

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova  84,00 

- alte transferuri de capital pentru instituții publice 51.02 84,00 

Muzeul Județean Științele Naturii Prahova  2.000,00 

- alte transferuri de capital pentru instituții publice 51.02 2.000,00 

Centrul Județean de Cultură  Prahova  9,00 

- alte transferuri de capital pentru instituții publice 51.02 9,00 

Aparat propriu  65,60 

- cheltuieli de capital 71 65,60 

Asigurări şi asistenţă socială – total, din care: 68.02 1.835,66 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova  1.835,66 

- alte transferuri de capital pentru instituții publice 51.02 1.835,66 

Locuinte, servicii si dezvoltare publică –  total, din care: 70.02 31.908,00 

- programe comunitare – transferuri HIDRO  55.01.07 25.858,000 

- cheltuieli de capital 71 6.050,00 

Protecția Mediului 74.02 34.296,38 

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

58 30.398,00 

- cheltuieli de capital 71 3.898,38 

Transporturi – total, din care: 84.02 38.219,43 

Aparat propriu  38.159,43 

- cheltuieli de capital 71 38.159,43 

Direcţia Jud. pt. Protecţia Plantelor şi de Întreţinerea Drumurilor Judeţene  60,00 

- cheltuieli de capital 71 60,00 

Alte acțiuni economice 87.02 100,00 

Serviciul Public Județean Salvamont  100,00 

- cheltuieli de capital 71 100,00 

 

        Pe aceste coordonate, bugetul propriu al judeţului pe anul 2018 însumează la venituri totale 457.904,58 mii 

lei, iar la cheltuieli totale 556.278,60 mii lei, deficitul de 98.374,02 mii lei având ca sursă de finanţare excedentul 

exerciţiului bugetar al anului 2017.      

 

II. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  

PRAHOVA PE ANUL 2018 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova propune aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli  pe 

anul 2018, în sumă 2.284,00 mii lei, astel: 

 Venituri totale, din care:                                                                                                                2.284,00 mii lei 

- Venituri din prestări servicii                                                                                                                         10,00 mii lei; 
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- Subvenţii pentru instituţii publice                                                                                                           2.270,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare                                                              4,00 mii lei.  

 Cheltuieli totale, din care                                                                                                              2.284,00 mii lei 

- Cheltuieli de personal                                                                                                                            2.180,00 mii lei;  

- Bunuri şi servicii                                                                                                                                        100,00 mii lei; 

- Cheltuieli de capital                                                                                                                                      4,00 mii lei. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și alineate, lista de investiţii, 

programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de 

investiţii și anexa privind numărul de personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre. 

 

III. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI  PE 

ANUL 2018 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti propune aprobarea bugetului pe anul 2018, la venituri totale în sumă de 

300.175,00 mii lei,cheltuieli totale în sumă de 310.057,62 mii lei, deficitul, în sumă de 9.882,62 mii lei finanţându-se 

din excedentul rezultat la finele anului 2017, astfel: 

 VENITURI  TOTALE 300.175,00 mii lei 

Venituri din concesiuni şi închirieri            75,00 mii lei 

 Venituri din prestări servicii,  1.700,00 mii lei 

Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova 130.000,00 mii lei 

Venituri din contractele încheiate cu D.S.P. din sume alocate de la bugetul de stat 29.000,00 mii lei 

Venituri din contractele încheiate cu D.S.P. din sume alocate din  veniturile proprii ale 

Ministerului Sănătăţii 
20.000,00 mii lei 

Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicină legală  7.200,00 mii lei 

 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii  5.000,00 mii lei 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sănătăţii 
     8.200,00 mii lei 

Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea 

creșterilor salariale 
99.000,00 mii lei 

 CHELTUIELI  TOTALE 310.057,62 mii lei 

Cheltuieli de personal 231.037,00 mii lei 

Bunuri şi servicii 67.915,32 mii lei 

Burse 127,30 mii lei 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 1.000,00 mii lei 

Cheltuieli de capital 9.978,00 mii lei. 

 Excedentul exerciţiului bugetar al anului 2017, în sumă de 9.882,62 mii lei se va utiliza astfel:  

- 8.179,62 mii lei – pentru acoperirea deficitului secţiunii de funcţionare; 
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- 1.703,00 mii lei – pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare. 

     Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și alineate, listele de 

investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, fişele obiectivelor / proiectelor / 

categoriilor de investiţii și anexa privind numărul de personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la 

prezenta hotărâre. 

 

IV. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PLOIEŞTI  PE 

ANUL   2018 

     Spitalul Obstetrică – Ginecologie Ploieşti propune aprobarea bugetului pe anul 2018, la venituri totale în 

sumă de 66.521,54 mii lei, la cheltuieli totale în sumă de 66.674,11 mii lei, deficitul de 152,57 mii lei finanţându-se 

din excedentul rezultat la finele anului 2017, astfel: 

 VENITURI  TOTALE   66.521,54 mii lei 

 Venituri din concesiuni şi închirieri 150,00 mii lei 

 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate 28.237,54 mii lei 

 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la 

bugetul de stat 
50,00 mii lei 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din 

veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 
60,00 mii lei 

 Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 600,00 mii lei 

 Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii   2.400,00 mii lei 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 3.000,00 mii lei 

Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea 

creșterilor salariale 
32.024,00 mii lei 

 CHELTUIELI  TOTALE   66.674,11 mii lei 

Cheltuieli de personal 56.818,53 mii lei 

Bunuri şi servicii 5.883,00 mii lei 

Burse                                                                                                                                                                                2,58 mii lei 

Despăgubiri civile 200,00 mii lei 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 770,00 mii lei 

Cheltuieli de capital 3.000,00 mii lei. 

          

           Excedentul exerciţiului bugetar al anului 2017, în sumă de 152,57 mii lei se va utiliza pentru acoperirea  

deficitului secțiunii de funcționare; 
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    Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și alineate, lista de investiţii, 

programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de 

investiţii și anexa privind numărul de personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre . 

       

V. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ARTĂ „ION IONESCU 

QUINTUS” PE ANUL 2018  

               Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” propune aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2018, în sumă de 3.754,00 mii lei, astfel: 

 Venituri totale, din care:                                                                                                                3.754,00 mii lei 

- Venituri din prestări servicii                                                                                                                       115,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice                                                                                                           1.634,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare                                                       2.005,00 mii lei. 

 Cheltuieli totale, din care                                                                                                              3.754,00 mii lei 

- Cheltuieli de personal                                                                                                                             1.275,00 mii lei 

- Bunuri şi servicii                                                                                                                                         474,00 mii lei  

- Cheltuieli de capital                                                                                                                               2.005,00 mii lei. 

      Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și alineate, lista de 

investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, fişele 

obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii și anexa privind numărul de personal şi fondul de salarii de bază se 

prezintă în anexele la prezenta hotărâre . 

 

VI. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ŞTIINŢELE  NATURII 

PRAHOVA PE ANUL 2018   

                Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2018, în sumă de 6.773,00 mii lei, astfel: 

 Venituri totale, din care:                                                                                                               6.773,00 mii lei. 

- Venituri din prestări servicii                                                                                                                       450,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice                                                                                                           4.323,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare                                                       2.000,00 mii lei; 

 Cheltuieli totale, din care:                                                                                                             6.773,00 mii lei 

- Cheltuieli de personal                                                                                                                            3.825,00 mii lei; 

- Bunuri şi servicii                                                                                                                                        885,30 mii lei;  

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate                                                                                62,70 mii lei; 

- Cheltuieli de capital                                                                                                                               2.000,00 mii lei. 

      Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și alineate, lista de 

investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, fişele 
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obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii și anexa privind numărul de personal şi fondul de salarii de bază se 

prezintă în anexele la prezenta hotărâre . 

 

VII. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE 

PRAHOVA PE ANUL 2018  

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova propune aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2018, în sumă de 7.598,00 mii lei, astfel: 

 Venituri totale, din care:                                                                                                                7.598,00 mii lei 

- Venituri din prestări servicii                                                                                                                      450,00  mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice                                                                                                           7.064,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare                                                            84,00 mii lei. 

 Cheltuieli totale, din care                                                                                                              7.598,00 mii lei 

- Cheltuieli de personal                                                                                                                            5.014,00 mii lei; 

- Bunuri şi servicii                                                                                                                                     2.345,00 mii lei; 

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate                                                                              155,00 mii lei;                           

- Cheltuieli de capital                                                                                                                                    84,00 mii lei. 

        Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și alineate, lista de investiţii, 

programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de 

investiţii și anexa privind numărul de personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre . 

 

VIII. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ PRAHOVA PE 

ANUL 2018  

Centrul Judeţean de Cultură Prahova propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2018, în sumă de 2.303,00 mii lei, astfel:   

 Venituri totale, din care:                                                                                                                2.303,00 mii lei 

- Venituri din prestări servicii                                                                                                                       425,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice                                                                                                           1.869,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare                                                              9,00 mii lei. 

  Cheltuieli totale, din care:                                                                                                            2.303,00 mii lei 

- Cheltuieli de personal                                                                                                                            1.615,00 mii lei; 

- Bunuri şi servicii                                                                                                                                        679,00 mii lei;  

- Cheltuieli de capital                                                                                                                                      9,00 mii lei. 

    Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și alineate, lista de investiţii, 

programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de 

investiţii și anexa privind numărul de personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre . 
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IX. BUGETUL  DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI  PRAHOVA PE ANUL 2018  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova propune aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 253.272,10 mii lei, astfel: 

 Venituri totale, din care:                                                                                                            253.272,10 mii lei 

- Venituri din concesiuni și închirieri                                                                                                               1,50 mii lei; 

- Donaţii şi sponsorizări                                                                                                                                14,94 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice – total, din care:                                                                      251.420,00 mii lei: 

 pentru susţinerea sistemului de protecţia copilului                                                                    22.982,00 mii lei; 

 pentru susţin. Centrelor  de asist. socială a pers. cu handicap                                                 36.392,00 mii lei; 

 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap                                             181.420,00 mii lei; 

 sume destinate căminelor pentru persoane vârstnice                                                                    119,00 mii lei; 

 contribuții lunare ale beneficiarilor din centrele de  

              asistență socială                                                                                                                            3.100,00 mii lei;  

 sume alocate din veniturile Consiliului Judeţean                                                                         7.407,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare                                            1.835,66 mii lei; 

 Cheltuieli totale, din care:                                                                                                         253.272,10 mii lei 

- Cheltuieli de personal                                                                                                                          56.000,00 mii lei; 

- Bunuri şi servicii                                                                                                                                   13.279,44 mii lei;  

- Asistenţă socială – drepturi persoane cu handicap                                                                           181.420,00 mii lei; 

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate                                                                              737,00 mii lei; 

- Cheltuieli de capital                                                                                                                               1.835,66 mii lei. 

      Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și alineate, lista de investiţii, 

programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de 

investiţii și anexa privind numărul de personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre. 

      Având în vedere cele menționate și ținând cont de prevederile legale în vigoare, am întocmit prezentul raport, 

pentru a însoți proiectul de hotărâre. 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                      DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

    Maria Dovîncă                                                                                                                  Eliza Grecu 

 

                                                                                                                                   Șef serviciu buget și creanțe, 

                                                                                                                                                Daniela Găvan 
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  R O M Â N I A 
 JUDEŢUL PRAHOVA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL 
JUDEŢULUI ŞI A BUGETELOR INSTITUŢIILOR DE SUB AUTORITATEA  

CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA  
PE ANUL 2018 

 
  

     I.  BUGETUL PROPRIU AL JUDEŢULUI PE ANUL 2018 

         Potrivit Legii nr. 273/2006 - Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare,  bugetul propriu al judeţului este structurat după cum urmează: 

          a) Secţiunea de funcţionare care reprezintă partea de bază obligatorie a bugetului şi 

care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea 

competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective.  

          b) Secţiunea de dezvoltare care reprezintă partea complementară a bugetului şi care 

cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la 

nivel judeţean. 

           Pe aceste coordonate, bugetul propriu al judeţului pe anul 2018 însumează la 

venituri totale  457.904,58  mii lei, cheltuieli totale 556.278,60 mii lei, deficitul de  

98.374,02 mii lei având ca sursă de finanţare excedentul exerciţiului bugetar al anului  2017.   

         

A. SECŢIUNEA  DE FUNCŢIONARE 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE                                400.394,37 mii lei     
     1. Venituri proprii,  total – din care:                                             116.171,37 mii lei: 

      -   cota de 11,25% reprezentând sume defalcate   

din impozitul pe venit                                                                         74.052,00 mii lei 

      -   27% din cota de 18,50% din IVG pentru echilibrarea  

          bugetelor locale                                                                                    30.657,00 mii lei 

      -   impozitul pe mijloacele de transport                                                       2.143,00 mii lei 

      -   taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare      135,00 mii lei                                                               

      -   venituri din concesiuni şi închirieri                                                         5.344,37 mii lei 
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-    alte venituri din proprietate                                                                       495,00 mii lei 

     -    venituri din prestări servicii                                                                        150,00 mii lei  

     -   contribuția de întreținere a persoanelor asistate                                     3.100,00 mii lei 

-   venituri din amenzi şi alte sancţiuni                                                           55,00 mii lei 

-   alte venituri ( s-a prevăzut suma de 30,00 mii lei – venituri din dividende de la 

societăţile la care Consiliul Judeţean este acţionar)                                        40,00 mii lei 

      2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului, repartizate prin Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului 

de stat pe anul 2018, anexa nr. 4, în sumă de 80.861,00 mii lei, din care:        

 22.982,00 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului; 

 36.392,00 mii lei pentru susţinerea centrelor publice pentru persoane adulte cu 

handicap; 

 119,00 mii lei pentru cămine pentru persoane vârstnice; 

 10.994,00 mii lei -  Programul pentru școli al României; 

  2.193,00 mii lei pentru finanțarea unităților de învățământ special și a centrelor 

judeţene de resurse și asistență educațională pentru cheltuielile cu bunuri și 

servicii; 

 1.917,00 mii lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care 

frecventează învățământul special; 

 6.264,00 mii lei pentru finanţarea, conform art. 5 alin. (1) pct. f și g  din Legea  

nr. 2/2018 -  Legea bugetului de stat pe anul 2018,  a următoarelor: 

 plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult; 

 serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea  

consiliilor judeţene; 

        3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi 
comunale în sumă de 10.189,00 mii lei. 
        4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor          
locale în sumă de 11.753,00 mii lei. 
        5. Subvenţii de la bugetul de stat  în sumă de 181.420,00 mii lei, reprezentând 

„Transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoan.elor cu handicap”, (cod 42.02.21), 

conform adresei nr. 208/18.01.2018 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, din care: 

                   - art. 24 –  transport                                                                   - 1.630,00 mii lei; 

                   - art. 27 – dobânzi                                                                    -      230,00 mii lei;             

                   - art. 58 – indemnizaţii persoane cu handicap                       - 179.560,00 mii lei;        
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          Veniturile secţiunii de funcţionare sunt în sumă de 400.394,37 mii lei , cheltuielile în 

sumă de 420.730,37 mii lei, deficitul de 20.336,00 mii lei reprezentând fonduri repartizate 

prin H.G.nr.468/2016 și nr.975/2016  finanțându-se din excedentul înregistrat la data de 

31.12.2017. 
 

        CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE   

Partea I:   SERVICII PUBLICE GENERALE 

1. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE – propun alocarea: 

- la poziția „cheltuieli de personal” –  23.256,00 mii lei, (potrivit fondului salariilor de  

bază stabilit de Serviciul Resurse Umane); 

- la poziţia „bunuri şi servicii” –  7.156,77 mii lei  pentru cheltuielile  de funcţionare ale 

instituţiei, contribuţii la organisme interne şi internaţionale, reparaţii curente, service la 

echipamente informatice şi birotică, deplasări, utilităţi, participarea la diverse conferinţe şi 

acţiuni, contribuții la organizaţii în care judeţul Prahova este membru, contracte întreţinere 

şi curăţenie, amenzi, documentații cadastrale, expertize şi altele; 

- la poziția „sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” –      155,00 mii lei; 

2. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – propun alocarea sumei totale de  

  2.920,00 mii lei, astfel: 
a) Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor - propun alocarea sumei de  

2.270,00 mii lei reprezentând transferuri către instituţii publice. 

b) Alte servicii publice generale – 550,00 mii lei la poziţia „bunuri şi servicii” pentru  

cheltuielile aferente unor comisii, centenar, precum și pentru organizarea unor acţiuni de 

promovare a judeţului. 

c) Fond de rezervă – se propune constituirea acestui fond în sumă de  100,00 mii lei,  
conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 – privind finanţele publice locale. 

3. TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI – suma de  

3.306,00 mii lei, reprezentând dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor contractate, 

astfel: 

    -  3.214,00 mii lei - reprezentând dobânda pentru împrumutul contractat cu Banca 

Comercială Română în anul 2007; 

    -   92,00 mii lei - reprezentând dobânda aferentă Proiectului SAMTID, echivalentul a 

18.730,44 Euro.  
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Partea  a – II – a  APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

1. APĂRARE – propun alocarea sumei de 95,00 mii lei la Centrul Militar Zonal la  poziţia 

„bunuri şi servicii”.                                                       

2. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ – propun alocarea sumei totale 

de 9.445,00 mii lei, astfel: 

- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă –  90,00 mii lei la  poziţia „bunuri şi 

servicii”; 

- Direcţia Judeţeană de Pază Prahova                                         – 9.355,00 mii lei pentru: 

            - cheltuieli de personal                                                                     – 9.155,00 mii lei; 

            - bunuri şi servicii                                                                              –   200,00 mii lei.   

Partea  a – III – a  CHELTUIELI SOCIAL – CULTURALE 

1. ÎNVĂŢĂMÂNT  

a) Învăţământ special – propun alocarea sumei de 4.351,60 mii lei, pentru asigurarea 

secţiunii de funcţionare a instituţiilor de învăţământ special, astfel:  

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Ploieşti                          753,00 mii lei: 
 cheltuieli de personal-transport                                                       15,00 mii lei 

 bunuri şi servicii                                                                             606,00 mii lei 

 drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale                       111,00 mii lei 

 burse şcolare                                                                                   21,00 mii lei 

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Ploieşti                          847,00 mii lei: 
 cheltuieli de personal-transport                                                       13,00 mii lei 

 bunuri şi servicii                                                                             222,00 mii lei 

 drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale                       594,00 mii lei 

 burse şcolare                                                                                   18,00 mii lei 

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Filipeştii de Tîrg                     395,00 mii lei: 
 cheltuieli de personal-transport                                                       33,00 mii lei 

 bunuri şi servicii                                                                             158,00 mii lei 

 drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale                       193,00 mii lei 

 burse şcolare                                                                                   11,00 mii lei 

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Breaza                                 1.130,00 mii lei: 
 cheltuieli de personal-transport                                                       32,00 mii lei 

 bunuri şi servicii                                                                             640,00 mii lei 

 drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale                       442,00 mii lei 

 burse şcolare                                                                                   16,00 mii lei 
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 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vălenii de Munte                    670,20 mii lei: 
 cheltuieli de personal-transport                                                       23,20 mii lei 

 bunuri şi servicii                                                                             242,00 mii lei 

 drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale                       390,00 mii lei 

 burse şcolare                                                                                   15,00 mii lei 

 Şcoala Profesională Specială Plopeni                                               350,60 mii lei: 
 cheltuieli de personal-transport                                                       18,60 mii lei 

 bunuri şi servicii                                                                             136,00 mii lei 

 drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale                       187,00 mii lei 

 burse școlare                                                                                    9,00 mii lei. 

 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională            205,80 mii lei: 
 cheltuieli de personal-transport                                                       16,80 mii lei 

 bunuri şi servicii                                                                             189,00 mii lei                                                                      

b) Derularea “Programului pentru școli al României”                      10.994,00 mii lei 
 

2. SĂNĂTATE – propun alocarea sumei de 7.400,00 mii lei la poziţia „transferuri 

curente”, pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, după cum urmează: 

o Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti                                         5.000,00 mii lei  
o Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Ploieşti                            2.400,00 mii lei      

3. CULTURĂ ŞI RELIGIE – propun alocarea sumei totale de  26.682,00 mii lei,  

astfel:                                                                               

3.1. Pentru Biblioteca „Nicolae Iorga” Prahova,  unitate de cultură finanţată integral de 

la bugetul judeţului, propun alocarea sumei de 4.250,00 mii lei pentru asigurarea secţiunii de 

funcţionare, după cum urmează: 

        - cheltuieli de personal                                                                  3.752,00 mii lei; 

       - bunuri şi servicii                                                                              428,00 mii lei; 

       - acțiuni cu caracter științific și social cultural                                     50,00 mii lei; 

       - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate                      20,00 mii lei.                               

     3.2. Pentru finanţarea unităţilor de cultură care realizează venituri proprii, propun 

 alocarea în completare de fonduri reprezentând „transferuri către instituţii publice”, după 

cum urmează: 

1. Muzeul Judeţean de Artă Prahova                                                        1.634,00 mii lei; 

2. Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova                                       4.323,00 mii lei; 

3. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova                               7.064,00 mii lei; 

4. Centrul Judeţean de Cultură Prahova                                                   1.869,00 mii lei; 
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                                                                                                                         mii lei 

Nr. 
crt 

Denumirea 
indicatorilor 

Muzeul 
Judeţean de 
Artă Prahova 

Muzeul 
Judeţean de 

Ştiinţele 
Naturii 

Prahova 

Muzeul 
Judeţean de 

Istorie şi 
Arheologie 

Prahova 

Centrul 
Judeţean de 

Cultură 
Prahova 

1. VENITURI TOTALE, 
                        din care:          1.749,00          4.773,00 7.514,00       2.294,00 

 Venituri proprii 115,00 450,00 450,00 425,00 
 Subvenţii 1.634,00 4.323,00 7.064,00 1.869,00 

2. CHELTUIELI TOTALE 
                          din care:          1.749,00          4.773,00 7.514,00        2.294,00 

 Cheltuieli de personal 1.275,00 3.825,00 5.014,00 1.615,00 
 Bunuri şi servicii 474,00 885,30 2.345,00 679,00 
 Sume aferente 

persoanelor cu handicap 
neîncadrate 

0,00 62,70 155,00 0,00 

       
3.3. Contribuţii personal neclerical – propun alocarea sumei de 6.210,00 mii lei,  

pentru un număr de 280 posturi astfel: 

- 270 posturi personal neclerical aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018, 

anexa nr. 10;  

- 10 posturi personal neclerical – propuse a se finanța din veniturile proprii ale 

Consiliului Județean, conform O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. 

3.4. Aparat propriu – 1.332,00 mii lei, din care: 

-305,00 mii lei  - contribuții ale Consiliului Județean privind sprijinul financiar acordat unor 

unități de cult conform referatului  Direcției „Proiecte cu Finanțarea Externă”, pentru: 

”Restaurare, consolidare și punere în valoarea a Bisericii de lemn a schitului Jercălăi – 

Urlați”, „Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectură și pictură murală 

a Bisericii Mari a Mănăstirii Zamfira, executată a fresco de Nicolae Grigorescu”, „Restaurare 

pictură, finisaje interioare și exterioare, instalații, restaurare turn clopotniță, amenajări 

exterioare Biserica Sf. Vineri – Ploiești”, „Consolidare, restaurare și punere în valoare Centrul 

Cultural Protoieria Ploiești Nord”, „Restaurarea și consolidarea bisericii Sfânta Treime – sat 

Măgureni”; 

-1.000,00 mii lei - sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construcție la 

Catedrala „Sfântul Ioan Botezătorul Ploiești”; 

-27,00 mii lei – contravaloare contract de finanțare nerambursabilă încheiat în anul 

2017din bugetul județului pentru activități non profit.   
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4. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   

În cadrul acestui capitol bugetar, propun alocarea sumei totale de 251.420,00 mii lei, 
reprezentând  „transferuri către instituţii publice", pentru  Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Prahova, care finanţează cheltuieli privind: 

a) Susţinerea sistemului de protecţie a copilului; 

     b)  Susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;  

c)  Acordarea de indemnizaţii, alocaţii reprezentând ajutoare pentru persoane cu  

handicap grav, persoane cu handicap accentuat, persoane cu handicap mediu, persoane cu 

handicap uşor, indemnizaţii însoţitori, persoane pentru care se plăteşte transport interurban.                        

Transferurile în sumă de 251.420,00,00 mii lei reprezintă: 

 sume alocate prin anexa nr. 4 la Legea bugetului de  

stat pe anul 2018, pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului.......22.982,00 mii lei; 

 sume alocate prin anexa nr. 4 la Legea bugetului de  

stat pe anul 2018, pentru susţinerea centrelor de asistenţă  

socială a persoanelor cu handicap................................................................36.392,00 mii lei; 

 transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate  

 persoanelor cu handicap alocate potrivit adresei Ministerul  

Muncii și Justiției Sociale nr. 208 /18.01.2018............................................181.420,00 mii lei;  

 sume alocate prin anexa nr. 4 la Legea bugetului de stat  

pe anul 2018, destinate căminelor pentru persoane vârstnice...........................119,00 mii lei;  

 contribuții lunare ale beneficiarilor din centrele de asistență socială  

 care se fac venit la bugetul județului, conform prevederilor  

Ordinului nr. 1.887 / 15.09.2016 al Ministrului Muncii, Familiei,  

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice................................................... 3.100,00 mii lei;  

 sume alocate din veniturile proprii ale Consiliului Județean................ 7.407,00 mii lei.  

Partea  a – IV a  SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 

a. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ – propun alocarea  

sumei de  828,00 mii lei, după cum urmează: 

 „bunuri şi servicii” - 660,00 mii lei, pentru finanțarea unor proiecte în baza 

Hotărârilor de Consiliu Județean privind înfrățirea județului cu unele raioane din Republica 

Moldova (300,00 mii lei), pentru  finanţarea unor activităţi nonprofit  (O.N.G.-200,00 mii lei), 

precum și pentru finanțarea  „Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în 

mod centralizat în sistem producție - transport – distribuție la nivelul județului Prahova” 

pentru municipiul Ploiești (160,00 mii lei);   
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 „alte transferuri curente interne” suma de 17,00 mii lei pentru alimentarea fondului 

IID stabilit prin Contractul de delegare de gestiune prin concesiunea serviciului de apă canal 

încheiat cu SC  Hidro Prahova S.A.; 

 „rambursări de credite” suma de 151,00 mii lei echivalentul a 30.914,00 euro,   

pentru acoperirea serviciului datoriei publice – SAMTID. 

b. PROTECȚIA MEDIULUI – propun alocarea sumei de 3.788,00 mii lei,  

 reprezentând redevență anuală ce urmează a se încasa în baza contractelor de delegare 

prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare Boldești Scăieni, 

colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1 Bușteni, zona 2 Boldești-

Scăieni și zona 6 Valea Doftanei – sumă ce urmează a fi virată la Fondul de Întreținere, 

Înlocuire și Dezvoltare, constituit în condițiile Legii pentru bunurile aferente Serviciului care 

au fost finanțate prin Programul Axa 2 POS Mediu.  

    Partea  a – V a  ACŢIUNI ECONOMICE 

  a. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE   

  Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor  
Judeţene Prahova – 671,00 mii lei, pentru asigurarea secţiunii de funcţionare, astfel: 

-   cheltuieli de personal                                                                                  620,00 mii lei; 

     -   bunuri şi servicii                                                                                             46,00 mii lei; 

     -  sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate                                      5,00 mii lei.                                 

 b.TRANSPORTURI –  propun  alocarea sumei de 66.809,00 mii lei, astfel: 

 la poziţia „bunuri şi servicii”- 41.601,00 mii lei – pentru ”Programul de reparaţii la 

drumuri şi poduri cât şi pentru lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă şi periodică a 

reţelei de drumuri judeţene”;  

 la poziţia „rambursări de credite” – 20.628,00 mii lei pentru plata ratelor la  

contractul de credit încheiat cu B.C.R. în anul 2007; 

 Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor  
Judeţene Prahova – 4.580,00 mii lei, pentru asigurarea secţiunii de funcţionare,  

astfel: 

 -   cheltuieli de personal                                                                              2.615,00 mii lei; 

      -   bunuri şi servicii                                                                                       1.944,00 mii lei; 

      -   sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate                                  21,00 mii lei.                

c. ALTE ACŢIUNI ECONOMICE – propun alocarea sumei de 1.453,00 mii lei,  

pentru asigurarea secţiunii de funcţionare a Serviciului Public Judeţean Salvamont, astfel:   

 - cheltuieli de personal                                                                        1.323,00 mii lei; 

            - bunuri şi servicii                                                                                   130,00 mii lei. 
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B. SECŢIUNEA  DE  DEZVOLTARE 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE  în sumă de 57.510,21 mii lei sunt 

următoarele:  

1. Vărsăminte dim amortizarea mijloacelor fixe                                                    - 1,00 mii lei; 

2. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice                          -  10,00 mii lei; 

3. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale                                                                                     -  5,00 mii lei; 

4. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală                            -  4.822,21 mii lei; 

5. Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării  

proiectelor  finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei  

de programare 2014-2020                                                                       - 14.546,00 mii lei; 

6. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate, aferente 

 cadrului financiar 2014-2020                                                                   - 38.126,00 mii lei. 

 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE  în sumă de 135.548,23 mii lei, în 

structura clasificaţiei bugetare, se prezintă după cum urmează: 

CAP. 51.02. – „Autorităţi publice şi acţiuni externe” –  3.062,40 mii lei la poziţia 

„cheltuieli de capital” pentru lucrările de investiţii prezentate în anexele la hotărâre. 

      CAP. 54.02. – „Alte servicii publice generale” – 4,00 mii lei pentru Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a Persoanelor Prahova,  la poziţia „alte transferuri de capital pentru instituţii 

publice”, pentru achiziționare  sistem calcul și licenţe antivirus. 

      CAP. 60.02. – “Apărare” – propun alocarea sumei de 127,00 mii lei la poziţia „cheltuieli 

de capital”, pentru achiziționare calculatoare. 
      CAP. 61.02. – „Ordine publică şi siguranţă naţională” –  propun alocarea sumei de  

150,00 mii lei la poziţia „cheltuieli de capital”  Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
Prahova  pentru  achiziţionare calculatoare și detectoare multigaz; 

      CAP. 65.02. – „Învăţământ” propun alocarea sumei de 5.302,63 mii lei pentru 

finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexele la prezenta hotărâre, astfel:  

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă  

  Vălenii de Munte, (achiziție centrale termice)                                                –     30,00 mii lei; 

 Centrul Județean de Resurse și Asistență  

Educațională (softuri educaționale)                                                                   -  24,00 mii lei;      
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 „Construire clădire Şcoala Gimnazială Specială nr.1 Ploiești” – 4.908,21 mii lei,  

finanțarea fiind asigurată  din fondurile alocate prin O.U.G. nr. 28/2013, privind Programul 

Național de Dezvoltare Locală și din veniturile proprii ale consiliului județean; 

 Servicii de proiectare, taxe, avize, întocmire cerere de finanțare, etc.-proiectul 

“Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale 

pentru  Centrul Școlar de Educație Incluzivă , orașul Breaza, județul Prahova –71,40 mii lei; 

 Servicii de proiectare, taxe, avize, întocmire cerere de finanțare, etc.- proiectul 

“Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale 

pentru  Centrul Școlar de Educație Incluzivă , comuna Filipeștii de Tîrg, județul  

Prahova                                                                                                                –69,02 mii lei; 

 Servicii de proiectare la nivel PT, taxe, avize, cote, etc. și execuție lucrări 

pentru proiectul  “Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea 

infrastructurii educaționale pentru  Centrul Școlar de Educație Incluzivă , orașul Breaza, 

județul Prahova                                                                                                   –100,00 mii lei; 

 Servicii de proiectare nivel PT, taxe, avize, cote, etc. și execuție lucrări pentru 

proiectul  “Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii 

educaționale pentru  Centrul Școlar de Educație Incluzivă , comuna Filipeștii de Tîrg, județul 

Prahova                                                                                                              –100,00 mii lei; 

 

      CAP. 66.02. – „Sănătate” – propun alocarea sumei de 16.332,13 mii lei, astfel: 

a. Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale” – 11.200,00 mii lei, din care: 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti                                               – 8.200,00 mii lei; 

 Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti                                             – 3.000,00 mii lei; 

b. Lucrări de investiţii în domeniul sănătății, unde ordonator de credite este Consiliul 

Județean – suma de 5.132,13 mii lei pentru lucrările de investiţii prezentate în anexele la 

hotărâre. 
                        CAP. 67.02. – “Cultură” – propun alocarea sumei de 4.210,60 mii lei, astfel: 

a. „Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Ploieşti”  – 47,00 mii lei, pentru achizițio-  

nare ecran proiecție digital ,imprimantă card/permise bibliotecă,  scanner digitizare presă și 

licențe Windows. 

     b.  „Alte transferuri de capital pentru instituţii publice” – 4.098,00 mii lei, astfel: 

 Muzeul Judeţean de Artă Prahova                                                   –  2.005,00 mii lei; 

 Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova                                 –  2.000,00 mii lei; 

 Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova                               –  84,00 mii lei; 

 Centrul Judeţean de Cultură                                                                   –  9,00 mii lei. 
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      c. Lucrări de investiţii în domeniul culturii, unde ordonator de credite este Consiliul 

Județean, pentru:                                                                                                – 65,60 mii lei:            
- Servicii de elaborare documentație cadastrală și de evaluare teren în  

scopul exproprierii pentru terenurile aferente Castrului roman și Băilor romane din 

com.Dumbrăvești                                                                                                 – 30,00 mii lei; 

-   Servicii de proiectare “Restaurarea, consolidarea, reamenajarea și dotarea Casei 

compozitorului Paul Constantinescu” Ploiești                                                      – 35,60 mii lei; 

detalierea pe obiective prezentându-se în anexele la prezenta hotărâre. 
     CAP. 68.02. – „Asigurări şi asistenţă socială” – propun alocarea sumei de 1.835,66 mii 
lei – poziţia „Alte transferuri de capital pentru instituţii publice”  la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru lucrările  de investiţii prezentate în anexele la 

hotărâre. 

      CAP. 70.02. – “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“ -  propun alocarea sumei de 

31.908,00 mii lei astfel: 

o Titlul „Alte transferuri”, alin. „Programe comunitare” – 25.858,00 mii lei pentru  

asigurarea contribuției de 2% și a cheltuielilor neeligibile de către Consiliul Județean la 

proiectul ”Reabilitarea și modernizarea sistemelor cu apă și canalizare în județul Prahova”;   

o Cheltuieli de capital -  6.050,00 mii lei, pentru finanţarea obiectivelor de investiţii 

cuprinse în anexele la prezenta hotărâre. 

   CAP. 74.02. – “Protecţia Mediului” – propun alocarea sumei de 34.296,38 mii lei astfel: 

 –  la titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020” - 30.398,00 mii lei pentru proiectul „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Prahova”; 

  – la poziția “cheltuieli de capital” - 3.898,38 mii lei pentru finanţarea obiectivelor de investiţii 

cuprinse în anexele la prezenta hotărâre. 

   CAP. 84.02. – “Transporturi“ – propun alocarea sumei de 38.219,43 mii lei, astfel: 

 38.159,43 mii lei  conform Listei obiectivelor de investiții, Programului de investiții pe 

grupe de investiții publice și surse de finanțare, precum și Fișelor 

obiectivului/proiectului/categoriei de investiții întocmite de Direcția Generală Tehnică și 

Patrimoniu și prezentate în anexele la hotărâre. 

 60,00 mii lei la Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a 

Drumurilor Judeţene Prahova pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în anexele 

la hotărâre, (respectiv achiziție motocoasă, răspânditor emulsie, ciocan demolator). 

CAP.87.02. – „Alte acțiuni economice” – propun alocarea sumei de 100,00 mii lei la 

poziția „cheltuieli de capital” Serviciului Public Județean Salvamont  pentru achiziție UTV, 

conform anexelor la prezenta hotărâre. 



 12 

 

II. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  DIRECŢIEI JUDEŢENE DE  
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  PRAHOVA PE ANUL 2018 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova propune aprobarea bugetului  

de venituri şi cheltuieli  pe anul 2018, în sumă 2.284,00 mii lei, astel: 

 Venituri totale, din care:                                                                        2.284,00 mii lei 
- Venituri din prestări servicii                                                                               10,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice                                                                  2.270,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare                  4,00 mii lei.  

 Cheltuieli totale, din care                                                                      2.284,00 mii lei 
- Cheltuieli de personal                                                                                   2.180,00 mii lei;  

- Bunuri şi servicii                                                                                              100,00 mii lei; 

- Cheltuieli de capital                                                                                             4,00 mii lei. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și 

alineate, lista de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de 

finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii și anexa privind numărul de 

personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre . 

 

III. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE  
URGENŢĂ PLOIEŞTI  PE ANUL 2018 

         Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti propune aprobarea bugetului pe anul 2018, la 

venituri totale în sumă de 300.175,00 mii lei,cheltuieli totale în sumă de 310.057,62 mii lei, 
deficitul, în sumă de 9.882,62 mii lei finanţându-se din excedentul rezultat la finele anului 

2017, astfel: 

 VENITURI  TOTALE 300.175,00 mii lei 

Venituri din concesiuni şi închirieri            75,00 mii lei 

 Venituri din prestări servicii,  1.700,00 mii lei 

Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate 

Prahova 
130.000,00 mii lei 

Venituri din contractele încheiate cu D.S.P. din sume alocate de la 

bugetul de stat 

 

29.000,00 mii lei 

Venituri din contractele încheiate cu D.S.P. din sume alocate din  

veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 

 

20.000,00 mii lei 

Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicină legală  7.200,00 mii lei 

 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente  
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din domeniul sănătăţii  5.000,00 mii lei 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital 

din domeniul sănătăţii 
 

     8.200,00 mii lei 

Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate 

pentru acoperirea creșterilor salariale 
99.000,00 mii lei 

 CHELTUIELI  TOTALE 310.057,62 mii lei 

Cheltuieli de personal 231.037,00 mii lei 

Bunuri şi servicii 67.915,32 mii lei 

Burse 127,30 mii lei 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 1.000,00 mii lei 

Cheltuieli de capital 9.978,00 mii lei. 

 Excedentul exerciţiului bugetar al anului 2017, în sumă de 9.882,62 mii lei se va 

utiliza astfel:  

- 8.179,62 mii lei – pentru acoperirea deficitului secţiunii de funcţionare; 

- 1.703,00 mii lei – pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare. 

     Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și 

alineate, listele de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de 

finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii și anexa privind numărul de 

personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre. 

 

IV. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI OBSTETRICĂ   
GINECOLOGIE PLOIEŞTI  PE ANUL   2018 

Spitalul Obstetrică – Ginecologie Ploieşti propune aprobarea bugetului pe anul  
2018, la venituri totale în sumă de 66.521,54 mii lei, la cheltuieli totale în sumă de 

66.674,11 mii lei, deficitul de 152,57 mii lei finanţându-se din excedentul rezultat la finele 

anului 2017, astfel: 

 VENITURI  TOTALE   66.521,54 mii lei 

 Venituri din concesiuni şi închirieri 150,00 mii lei 

 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de 

sănătate 

 

28.237,54 mii lei 

 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din 

sume alocate de la bugetul de stat 

 

50,00 mii lei 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din 

sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 

 

60,00 mii lei 
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 Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 600,00 mii lei 

 Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente 

din domeniul sănătăţii 

 

   2.400,00 mii lei 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital 

din domeniul sănătăţii 

 

3.000,00 mii lei 

Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate 

pentru acoperirea creșterilor salariale 
32.024,00 mii lei 

 CHELTUIELI  TOTALE 66.674,11 mii lei 
Cheltuieli de personal 56.818,53 mii lei 

Bunuri şi servicii 5.883,00 mii lei 

Burse                                                                                                                                                                                2,58 mii lei 

Despăgubiri civile 200,00 mii lei 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 770,00 mii lei 

Cheltuieli de capital 3.000,00 mii lei. 

         

          Excedentul exerciţiului bugetar al anului 2017, în sumă de 152,57 mii lei se va utiliza 

pentru acoperirea deficitului secțiunii de funcționare; 

    Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și 

alineate, lista de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de 

finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii și anexa privind numărul de 

personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre . 

       

V. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ARTĂ  
„ION IONESCU QUINTUS” PE ANUL 2018  

             Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” propune aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, în sumă de 3.754,00 mii lei, astfel: 

 Venituri totale, din care:                                                                        3.754,00 mii lei 
- Venituri din prestări servicii                                                                             115,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice                                                                  1.634,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare              2.005,00 mii lei. 

 Cheltuieli totale, din care                                                                      3.754,00 mii lei 
- Cheltuieli de personal                                                                                    1.275,00 mii lei 

- Bunuri şi servicii                                                                                               474,00 mii lei  

- Cheltuieli de capital                                                                                      2.005,00 mii lei. 
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      Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole 

și alineate, lista de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de 

finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii și anexa privind numărul de 

personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre . 

 

 

VI. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE  
ŞTIINŢELE  NATURII PRAHOVA PE ANUL 2018   

               Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova propune aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2018, în sumă de 6.773,00 mii lei, astfel: 

 Venituri totale, din care:                                                                       6.773,00 mii lei. 
- Venituri din prestări servicii                                                                             450,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice                                                                  4.323,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare              2.000,00 mii lei; 

 Cheltuieli totale, din care:                                                                     6.773,00 mii lei 
- Cheltuieli de personal                                                                                   3.825,00 mii lei; 

- Bunuri şi servicii                                                                                              885,30 mii lei;  

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate                                      62,70 mii lei; 

- Cheltuieli de capital                                                                                      2.000,00 mii lei. 

      Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole 

și alineate, lista de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de 

finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii și anexa privind numărul de 

personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre . 

 

VII. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE  
ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA PE ANUL 2018  

              Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova propune aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, în sumă de 7.598,00 mii lei, astfel: 

 Venituri totale, din care:                                                                        7.598,00 mii lei 
- Venituri din prestări servicii                                                                            450,00  mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice                                                                  7.064,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare                   84,00 mii lei. 

 Cheltuieli totale, din care                                                                      7.598,00 mii lei 
- Cheltuieli de personal                                                                                   5.014,00 mii lei; 

- Bunuri şi servicii                                                                                           2.345,00 mii lei; 

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate                                    155,00 mii lei;                           



 16 

- Cheltuieli de capital                                                                                           84,00 mii lei. 

        Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și 

alineate, lista de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de 

finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii și anexa privind numărul de 

personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre . 

 

VIII. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CENTRULUI JUDEŢEAN DE  
CULTURĂ PRAHOVA PE ANUL 2018  

Centrul Judeţean de Cultură Prahova propune aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2018, în sumă de 2.303,00 mii lei, astfel:   

 Venituri totale, din care:                                                                        2.303,00 mii lei 
- Venituri din prestări servicii                                                                             425,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice                                                                  1.869,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare                     9,00 mii lei. 

  Cheltuieli totale, din care:                                                                    2.303,00 mii lei 
- Cheltuieli de personal                                                                                   1.615,00 mii lei; 

- Bunuri şi servicii                                                                                              679,00 mii lei;  

- Cheltuieli de capital                                                                                             9,00 mii lei. 

    Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și 

alineate, lista de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de 

finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii și anexa privind numărul de 

personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre . 

 

IX. BUGETUL  DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL DIRECŢIEI GENERALE DE  
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  PRAHOVA PE ANUL 2018  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova propune 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 253.272,10 mii lei, 
astfel: 

 Venituri totale, din care:                                                                    253.272,10 mii lei 
- Venituri din concesiuni și închirieri                                                                      1,50 mii lei; 

- Donaţii şi sponsorizări                                                                                       14,94 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice – total, din care:                             251.420,00 mii lei: 
 pentru susţinerea sistemului de protecţia copilului                             22.982,00 mii lei; 

 pentru susţin. Centrelor  de asist. socială a pers. cu handicap          36.392,00 mii lei; 

 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap      181.420,00 mii lei; 

 sume destinate căminelor pentru persoane vârstnice                             119,00 mii lei; 
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 contribuții lunare ale beneficiarilor din centrele de  

              asistență socială                                                                                  3.100,00 mii lei;  

 sume alocate din veniturile Consiliului Judeţean                                  7.407,00 mii lei; 

- Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare          1.835,66 mii lei; 
 Cheltuieli totale, din care:                                                                 253.272,10 mii lei 

- Cheltuieli de personal                                                                                 56.000,00 mii lei; 

- Bunuri şi servicii                                                                                         13.279,44 mii lei;  

- Asistenţă socială – drepturi persoane cu handicap                                  181.420,00 mii lei; 

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate                                    737,00 mii lei; 

- Cheltuieli de capital                                                                                      1.835,66 mii lei. 

 

 

      Bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat pe cele două secţiuni și detaliat pe articole și 

alineate, lista de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de 

finanţare, fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii și anexa privind numărul de 

personal şi fondul de salarii de bază se prezintă în anexele la prezenta hotărâre. 

      Faţă de cele prezentate, vă supun  aprobării prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Bogdan Andrei Toader 
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