
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 2016  

 

 Având în vedere: 

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

Economice, nr. 14.420 / 29.07.2016, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 

2016; 

- Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice  

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

      În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1  Se aprobă  rectificarea bugetului propriu al județului prin redistribuirea unor sume în 

structura clasificaţiei bugetare, la solicitarea direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean, 

după cum urmează: 

 CAP. 51.02. „AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE”: 

- alin. „Protocol şi reprezentare” – cod 20.30.02                                +  15,00 mii lei; 

- alin. „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” – cod 20.30.30                  – 15,00 mii lei. 

CAP. 67.02. – „CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE”: 

- art. „Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări  

    şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de  

   asociere” – cod 20.19                                                                                 – 150,00 mii lei. 

CAP. 84.02. – „TRANSPORTURI”: 

- art. „Reparaţii curente” – cod 20.02                                            +  2.900,00 mii lei; 

- art. „Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi  

îngheţurilor” – cod 20.23                                                             –  2.900,00 mii lei; 

- art. „Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări  

               şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de  

                asociere” – cod 20.19                                                                   +  150,00 mii lei. 

          Art. 2 Direcţia Economică, Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice vor aduce la 

cunoştinţă prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Bogdan Andrei Toader 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE    

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI  

PE ANUL 2016 

 

 

 

 Rectificarea bugetului propriu al judeţului este motivată de solicitările  

Direcţiei Generale Tehnice şi de Patrimoniu, precum şi Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă, 

privind redistribuirea unor sume în cadrul creditelor bugetare aprobate, după cum urmează: 

 diminuarea cu suma de 2.900,00 mii lei a fondurilor alocate la  

poziţia „Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor”, cod 20.23, urmarea economiilor 

înregistrate şi suplimentarea corespunzătoare la poziţia „Reparaţii curente”, cod 20.02, pentru 

lucrările de întreţinere periodică a drumurilor publice, în cadrul capitolului 84.02. – 

„Transporturi”;  

 suplimentarea cu suma de 15,00 mii lei a fondurilor alocate la  

poziţia „Protocol şi reprezentare”, cod 20.30.02, şi diminuarea corespunzătoare a sumelor 

repartizate la poziţia „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, cod 20.30.30., în cadrul capitolului 

bugetar 51.02 – „Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe”; 

 repartizarea sumei de 185,00 mii lei, în cadrul capitolului  

70.02.–  „Locuinţe, Servicii Şi Dezvoltare Publică” pentru finanţarea unor obiective de interes 

public în baza contractelor de asociere cu unele unităţi administrativ teritoriale, conform 

proiectului de hotărâre iniţiat de Direcţia Generală Tehnică şi Patrimoniu, în cadrul sumelor 

alocate prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 2 / 27 ianuarie 2016, la alineatul „Contribuţii ale 

administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza 

unor convenţii sau contracte de asociere”, cod. 20.19. 

 

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

 

 

 

P R E Ș E D I N T E 

Bogdan Andrei Toader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

 JUDEŢUL PRAHOVA 

 CONSILIUL JUDEŢEAN 

 Nr.14.420                                                                              Ploiești, 29 iulie 2016 

  

R A P O R T 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  PRIVIND  

RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI PE ANUL 2016  

 

 Rectificarea bugetului propriu al judeţului constă în redistribuirea unor sume în structura 

clasificaţiei bugetare, astfel: 

 

Cap. 51.02. – „AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE”–  propunem  

suplimentarea cu suma de 15,00 mii lei a creditelor bugetare aprobate la alineatul „Protocol şi 

reprezentare”, cod 20.30.02, conform solicitărilor Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă şi 

Serviciului Contabilitate, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a fondurilor alocate la alineatul „Alte 

cheltuieli cu bunuri şi servicii”, cod 20.30.30. 

Cap. 70.02. – „LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ”–  propunem 

repartizarea sumei de 185,00 mii lei pentru finanţarea unor obiective de interes public în baza 

contractelor de asociere cu unele unităţi administrativ teritoriale, conform proiectului de hotărâre 

iniţiat de Direcţia Generală Tehnică şi Patrimoniu, în cadrul sumelor alocate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr. 2 / 27 ianuarie 2016, la alineatul „Contribuţii ale administraţiei publice 

locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau 

contracte de asociere”, cod. 20.19. 

Cap. 84.02. – „TRANSPORTURI”–  propunem suplimentarea cu suma de 2.900,00 mii  

lei a creditelor bugetare aprobate la art. „Reparaţii curente”, cod 20.02 şi diminuarea 

corespunzătoare a fondurilor alocate la art. „Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi 

îngheţurilor”, cod 20.23, potrivit solicitării Direcţiei Generale Tehnice şi Patrimoniu. 

 Faţă de cele prezentate direcția de specialitate avizează proiectul  de hotărâre supus 

aprobării. 

        DIRECTOR EXECUTIV,                                                          

            Maria Dovîncă                                        DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

                                                                                               Elena Popescu  

                                                                                                                                                          

ŞEF SERVICIU, 

  Daniela Găvan       

 


