
 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2018 

 

 Având în vedere: 

       - Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova și Raportul Direcţiei 

Economice, nr. 18.298 / 09.08.2018, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2018;    

       - Prevederile art. 19 alin. (1) şi art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;      

     În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b, alin.(3) lit. a și 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 rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2018 prin redistribuirea 

sumei de 200,00 mii lei între capitole bugetare, la solicitarea Direcției Proiecte cu Finanțare Externă, 

astfel: 

 

Denumire indicator Cod Suma 

CHELTUIELI  TOTALE, din care:  0,00 

CAP. 66.02 – Sănătate 66.02 +200,00 mii lei 

Cheltuieli de capital 71 +200,00 mii lei 

Alte active fixe 71.01.30 +200,00 mii lei 

CAP. 74.02 – Protecția mediului  74.02 -200,00 mii lei 

Cheltuieli de capital 71 -200,00 mii lei 

Alte active fixe 71.01.30 -200,00 mii lei 

          Art. 2 (1) Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii, Programului de investiţii pe 

grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, Fişelor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de 

investiţii, după cum urmează: 

a) conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre; 

b) prin modificarea anexelor nr. 51, 52 și 85 la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 

16/16.02.2018; 

            (2) Anexele modificate conform prevederilor cuprinse la alin. (1), litera b) se înlocuiesc 

cu anexele la prezenta hotărâre, care poartă aceleaşi numere de identificare ca şi anexele înlocuite. 

          Art. 3  Prevederile cuprinse în prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător anexele la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 16/16.02.2018. 

          Art. 4  Direcţia Economică și Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică vor aduce la 

cunoştinţa persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 

             

                CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                           SECRETAR  

                                                                                                                   Hermina Adi Bîgiu 

 

 

Ploieşti, 13 august 2018 

Nr. 098 
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