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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 şi a bugetelor unor instituții de sub 

autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2018 

 

 

 Având în vedere: 

       - Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului  Judeţean  Prahova  și Raportul 

Direcţiei Economice nr. 28.347 / 11.12.2018, privind rectificarea bugetului propriu al 

judeţului şi a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova 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; 

      - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.948/7.12.2018 privind alocarea alocarea unei 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 

pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale;   

       -  Prevederile Ordinului nr. 1.199 / 2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor  

privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin (1) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 37 / 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul bugetar; 

       -  Prevederile Deciziei nr.5.113 / 05.12.2018 a Directorului General al Direcției 

Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploiești;   

          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;  
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 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1  Se validează modificările efectuate prin Dispoziția nr. 465 / 10.12.2018 a 

Președintelui Consiliului Județean Prahova, în sensul majorării bugetului propriu al 

județului și bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, după 

cum urmează: 

                                                                                                                                      mii lei  

Denumire indicator Cod Suma 

VENITURI  TOTALE – BUGET CJP, din care:  + 9.256,00  

Subvenții de la bugetul de stat 42.02 + 9.256,00  

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 +9.256,00  

CHELTUIELI  TOTALE – BUGET CJP, din care:  + 9.256,00  

CAP. 68.02 – Asigurări și asistență Socială  68.02 + 9.256,00  

Transferuri între unități ale administrației publice locale 51 + 9.256,00  

Transferuri curente către instituții publice 51.01 + 9.256,00 

                                                          

 

                               mii lei 

Denumire indicator Cod Suma 

VENITURI  TOTALE – BUGET D.G.A.S.P.C., din care:  + 9.256,00  

Subvenții de la alte administrații 43.10 + 9.256,00  

Subvenții pentru instituții publice 43.10.09 + 9.256,00 

CHELTUIELI  TOTALE – BUGET D.G.A.S.P.C., din care:  + 9.256,00  

Asistență socială 57 + 9.256,00  

Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 + 9.256,00 

 

 

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2018 prin 

suplimentarea veniturilor totale cu suma de 9.147,55 mii lei și a cheltuielilor totale cu suma 

de 6.667,45 mii lei, cu diferența în sumă de 2.480,10 mii lei se vor majora fondurile 

repartizate pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent,  precum și  

redistribuirea unor sume între capitole bugetare, titluri, articole și/sau alineate după caz, la 

solicitarea direcțiilor de specialitate și instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean 

Prahova, conform influențelor prezentate în anexa nr.1. 

Art. 3 Se aprobă  modificarea repartizării excedentului rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2017, în sumă de 103.085,65879 mii lei, astfel: 
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   -  3.169,72480 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; 

   -   9.936,90 mii lei pentru plata ratelor la contractul de credit încheiat cu B.C.R., conform 

art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89 / 04.10.2018   cu privire la unele 

măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

   -     40.825,86 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; 

   -  10.340,00 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; 

   -   23,00 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; 

   -   2.025,00 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; 

   - 6.492,46 mii lei –  „transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital” la Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 
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   - 6.551,20 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”; 

     -   50,00 mii lei –  pentru finanțarea proiectului „Programul Operațional Capacitate 

Administrativă”; 

          Art. 4  (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 anexei nr. 2 la prezenta hotărâre; 

b) prin modificarea anexelor nr. 51, 52 și 123 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Prahova nr. 16/16.02.2018, a anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 63 

/ 29.05.2018 și a anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 102 / 

27.08.2018; 

       (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. 5 Se aprobă rectificarea fișei proiectului “Administrație eficientă, servicii de 

calitate la nivel local” și sinteza proiectelor finanțate în cadrul programelor aferente Politicii 

de Coeziune a U.E., Politicilor  Comune Agricolă  şi de Pescuit si altor facilitati si 

instrumente postaderare, prin modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Prahova nr. 80/29.06.2018 și anexei nr.134 la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 

16/16.02.2018. 

          Art. 6  Se aprobă  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean 

de Urgență Ploiești, conform influenţelor prezentate în anexa nr. 1. 

          Art. 7  Se aprobă  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Obstetrică Ginecologie Ploiești, conform influenţelor prezentate în anexa nr. 1. 

Art. 8 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean 

de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, conform influenţelor prezentate în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 
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          Art. 9   Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Județean 

de Istorie și Arheologie Prahova, conform influenţelor prezentate în anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre.  

          Art. 10   Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului 

Județean de Cultură Prahova, conform influenţelor prezentate în anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

         Art. 11  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, conform influenţelor prezentate în 

anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

         Art. 12  Prevederile cuprinse în prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător 

anexele la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 16/16.02.2018. 

         Art. 13  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, 18 decembrie 2018 

Nr. 186 
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                R O M Â N I A 
                          JUDEŢUL  PRAHOVA

                              CONSILIUL  JUDEŢEAN

- mii lei -

Nr.
crt.

DENUMIREA INDICATORILOR
Cod 

indicator

Buget
 aprobat

2018

Influenţe
+/-

Buget
rectificat

2018
0 1 2 3 4 5

00.01 547.837,37 9.147,55 556.984,92

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  04.02 108.198,00 6.423,00 114.621,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 76.626,00 6.423,00 83.049,00

Sume defalcate din TVA  11.02 159.448,00 5.368,00 164.816,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 11.02.06 61.017,00 5.368,00 66.385,00

Venituri din proprietate 30.02 5.839,37 -2.293,45 3.545,92
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 5.344,37 -2.293,45 3.050,92
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 5.344,37 -2.293,45 3.050,92
Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                33.02 3.250,00 -350,00 2.900,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.02.13 3.100,00 -350,00 2.750,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-
2020

48.02 38.342,43 0,00 38.342,43

Fondul de Coeziune (FC)  (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) 48.02.03 38.126,00 0,00 38.126,00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.03.01 16.382,00 77,82 16.459,82

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.03.02 21.744,00 -77,82 21.666,18

49.02. 649.994,89 6.667,45 656.662,34

I. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 51.02 37.790,35 -731,24 37.059,11

CHELTUIELI CURENTE 01 33.888,67 -730,59 33.158,08
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   10 22.757,67 -1.200,00 21.557,67
Cheltuieli salariale in bani  10.01 21.948,67 -1.200,00 20.748,67
Salarii de baza 10.01.01 21.018,67 -1.200,00 19.818,67
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 10.975,00 469,41 11.444,41
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări 
şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau 
contracte de asociere

20.19 910,00 470,00 1.380,00

Alte cheltuieli  20.30 5.685,94 -0,59 5.685,35
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 4,50 2,38 6,88
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5.630,54 -2,97 5.627,57
TITLUL X  Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-2020 58 553,00 0,00 553,00

Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 553,00 0,00 553,00
Finanțarea națională 58.02.01 149,00 -9,08 139,92
Finanțare externă nerambursabilă 58.02.02 404,00 -6,15 397,85
Cheltuieli neeligibile 58.02.03 0,00 15,23 15,23
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -91,67 -0,65 -92,32
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF 85.01.01 -91,67 -0,65 -92,32

LA HOTĂRÂREA NR.______
DIN DATA DE____________

    ANEXA NR. 1

INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI 
PE ANUL 2018

TOTAL CHELTUIELI

TOTAL VENITURI
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II. ALTE SERVICII PUBLICE 54.02 2.631,24 -0,66 2.630,58

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 2.281,24 -0,66 2.280,58
APARAT PROPRIU -11,76 -0,66 -12,42
TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -11,76 -0,66 -12,42

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -11,76 -0,66 -12,42
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF 85.01.01 -11,76 -0,66 -12,42

III. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02 9.860,20 136,00 9.996,20
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 9.860,20 136,00 9.996,20
DIRECTIA JUDETEANA DE PAZA 9.355,00 136,00 9.491,00
CHELTUIELI CURENTE 01 9.355,00 136,00 9.491,00
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 200,00 136,00 336,00
Bunuri si servicii  20.01 170,90 13,50 184,40
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 24,00 10,00 34,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 50,70 3,50 54,20
Bunuri de natura obiectelor de inventar  20.05 11,00 122,50 133,50
Uniforme si echipament 20.05.01 10,00 120,00 130,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 1,00 2,50 3,50

IV. INVATAMANT 65.02 30.734,86 -63,00 30.671,86
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 7.857,96 -63,00 7.794,96
CHELTUIELI CURENTE 01 1.660,00 -63,00 1.597,00
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 1.660,00 -63,00 1.597,00
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări 
şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau 
contracte de asociere

20.19 1.360,00 -63,00 1.297,00

V. SANATATE 66.02 31.465,36 2.370,00 33.835,36
Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi  66.02.06 24.332,00 1.300,00 25.632,00
Spitale generale 66.02.06.01 24.332,00 1.300,00 25.632,00
SPITALULUIl JUDEŢEAN DE URGENTA PLOIESTI 17.396,00 300,00 17.696,00
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente 
din domeniul sănătăţii

51.01.46 5.250,00 300,00 5.550,00

SPITALULUL  OSTETRICA GINECOLOGIE PLOIESTI 6.936,00 1.000,00 7.936,00
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătăţii 51.01.46 3.900,00 1.000,00 4.900,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   66.02.50 7.133,36 1.070,00 8.203,36
APARAT PROPRIU 7.133,36 1.070,00 8.203,36
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 621,00 1.070,00 1.691,00
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări 
şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau 
contracte de asociere

20.19 621,00 1.070,00 1.691,00

VI. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 67.02      33.452,27 1.749,00 35.201,27
Servicii culturale     67.02.03 21.488,83 75,00 21.563,83
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale  67.02.03.02 4.365,64 0,00 4.365,64
BIBLIOTECA ,,NICOLAE IORGA" 4.367,00 0,00 4.367,00
CHELTUIELI CURENTE 01 4.320,00 0,00 4.320,00
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 498,00 0,00 498,00
Bunuri si servicii  20.01 365,00 0,00 365,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 106,00 -7,00 99,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 8,00 1,00 9,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 3,00 6,00 9,00
Deplasari, detasari, transferari 20.06 22,00 -11,00 11,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 10,00 -7,00 3,00
Deplasari în străinătate 20.06.02 12,00 -4,00 8,00
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Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 88,00 11,00 99,00
MUZEE  67.02.03.03 15.110,19 75,00 15.185,19
1. MUZEUL JUDETEAN DE ARTA  PRAHOVA "ION 
IONESCU QUINTUS 

1.760,00 25,00 1.785,00

Transferuri curente  51.01 1.737,00 25,00 1.762,00
Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 1.737,00 25,00 1.762,00
1. MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE 
PRAHOVA

7.006,52 50,00 7.056,52

Transferuri curente  51.01 6.922,52 50,00 6.972,52
Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 6.922,52 50,00 6.972,52

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 11.963,44 1.674,00 13.637,44
CHELTUIELI CURENTE 01 11.738,50 1.674,00 13.412,50
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 3.257,00 1.574,00 4.831,00
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări 
şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau 
contracte de asociere

20.19 3.257,00 1.574,00 4.831,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 8.317,00 100,00 8.417,00
Sustinerea cultelor 59.12 2.107,00 100,00 2.207,00

VII. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 68.02    295.221,67 138,93 295.360,60
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.02.50         295.221,67 138,93 295.360,60
1. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI 
PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA

295.308,05 678,00 295.986,05

Transferuri curente  51.01 288.815,59 678,00 289.493,59
Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 288.815,59 678,00 289.493,59
2. APARAT PROPRIU -86,38 -539,07 -625,45
TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -786,38 -539,07 -1.325,45

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -786,38 -539,07 -1.325,45
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF 85.01.01 -786,38 -539,07 -1.325,45

VIII. LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 25.427,29 1.022,87 26.450,16
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice  70.02.05 7.065,00 339,90 7.404,90
CHELTUIELI CURENTE 01 1.015,00 339,90 1.354,90
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 1.015,00 339,90 1.354,90
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări 
şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau 
contracte de asociere

20.19 1.000,00 339,90 1.339,90

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 
comunale 70.02.50 18.362,29 682,97 19.045,26

CHELTUIELI CURENTE 01 1.306,00 682,00 1.988,00
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 1.289,00 682,00 1.971,00
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări 
şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau 
contracte de asociere

20.19 1.289,00 682,00 1.971,00

 ALTE TRANSFERURI   55 6.992,80 0,97 6.993,77
.Programe comunitare 55.01.07 6.551,20 0,97 6.552,17

IX. PROTECTIA MEDIULUI 74.02 35.800,54 -1.583,45 34.217,09
Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 35.041,04 -2.293,45 32.747,59
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 35.041,04 -2.293,45 32.747,59
CHELTUIELI CURENTE 01 3.788,00 -2.293,45 1.494,55
Transferuri interne  55.01 3.788,00 -2.293,45 1.494,55
Sume reprezentand contributia UAT la fondul IID 55.01.65 3.788,00 -2.293,45 1.494,55
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 650,00 710,00 1.360,00
CHELTUIELI CURENTE 01 650,00 710,00 1.360,00
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 650,00 710,00 1.360,00
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări 
şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau 
contracte de asociere

20.19 650,00 710,00 1.360,00
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X. TRANSPORTURI 84.02 141.571,93 3.629,00 145.201,90
Drumuri si poduri 84.02.03.01 141.571,93 3.629,00 145.201,90
APARAT PROPRIU 135.741,93 3.629,00 139.971,90
CHELTUIELI CURENTE 01 53.686,41 3.629,00 57.315,41
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 53.686,41 3.629,00 57.315,41
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări 
şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau 
contracte de asociere

20.19 8.195,00 3.629,00 11.824,00

Rambursari de credite interne  81.02 20.828,00 0,00 20.828,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 20.828,00 0,00 20.828,00
Excedent / Deficit -102.157,52 2.480,10 -99.677,42
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- mii lei -

Nr.
crt.

DENUMIREA INDICATORILOR
Cod 

indicator

Buget
 aprobat

2018

Influenţe
+/-

Buget
rectificat

2018
0 1 2 3 4 5

I. TOTAL VENITURI 00.01 281.142,00 -10.737,00 270.405,00
Venituri din proprietate  30.10 75,00 -7,00 68,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 75,00 -7,00 68,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 75,00 -7,00 68,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 172.900,00 -10.080,00 162.820,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de 
sanatate 33.10.21 113.300,00 -4.200,00 109.100,00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din 
sume alocate de la bugetul de stat 33.10.30 21.800,00 -5.630,00 16.170,00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din 
sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 28.300,00 1.700,00 30.000,00

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 7.200,00 -1.900,00 5.300,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 2.300,00 -50,00 2.250,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 43.10 108.146,00 -650,00 107.496,00
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor
 curente din domeniul sănătăţii 43.10.10 5.250,00 300,00 5.550,00

Subvenţii din bugetulFondului Național Unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale 43.10.33 90.750,00 -950,00 89.800,00

II. TOTAL CHELTUIELI 291.024,62 -10.737,00 280.287,62

CHELTUIELI CURENTE 01 277.527,99 -10.453,24 267.074,75
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL  10 209.850,00 -14.962,00 194.888,00
Cheltuieli salariale in bani   10.01 199.591,00 -14.565,00 185.026,00
Salarii de baza 10.01.01 125.000,00 -8.350,00 116.650,00

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 36.890,00 -5.490,00 31.400,00

Alte sporuri 10.01.06 17.900,00 -400,00 17.500,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 11.700,00 -50,00 11.650,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1.700,00 -90,00 1.610,00
Indemnizatii hrana 10.01.17 6.400,00 -185,00 6.215,00
Cheltuieli salariale in natura  10.02 3.290,00 -282,00 3.008,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 3.290,00 -282,00 3.008,00
Contributii  10.03 6.969,00 -115,00 6.854,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2.500,00 -75,00 2.425,00
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 3.850,00 -40,00 3.810,00
Titlul II - BUNURI SI SERVICII 20 66.759,99 4.572,76 71.332,75
Bunuri si servicii  20.01 17.279,99 1.313,00 18.592,99
Materiale pentru curatenie 20.01.02 876,61 50,00 926,61
Piese de schimb 20.01.06 2.522,92 623,00 3.145,92
Transport 20.01.07 543,69 60,00 603,69
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 4.920,13 580,00 5.500,13
Reparatii curente 20.02 1.754,97 500,00 2.254,97
Hrana  20.03 2.903,06 100,00 3.003,06
Hrana pentru oameni 20.03.01 2.903,06 100,00 3.003,06
Medicamente si materiale sanitare  20.04 38.683,74 2.279,76 40.963,50
Medicamente 20.04.01 21.529,39 -52,24 21.477,15

INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
 AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENTA PLOIESTI 

PE ANUL 2018
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Materiale sanitare 20.04.02 9.131,92 1.100,00 10.231,92
Reactivi 20.04.03 5.955,46 1.132,00 7.087,46
Dezinfectanti 20.04.04 2.066,97 100,00 2.166,97
Bunuri de natura obiectelor de inventar  20.05 4.011,58 75,00 4.086,58
Alte obiecte de inventar 20.05.30 3.244,87 75,00 3.319,87
Deplasari, detasari, transferari  20.06 10,00 5,00 15,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 10,00 5,00 15,00
Materiale de laborator 20.09 1.099,45 300,00 1.399,45
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 918,00 -64,00 854,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 904,00 -64,00 840,00
TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -427,37 -283,76 -711,13

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -427,37 -283,76 -711,13
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF 85.01.01 -427,37 -283,76 -711,13

- mii lei -

Nr.
crt.

DENUMIREA INDICATORILOR
Cod 

indicator

Buget
 aprobat

2018

Influenţe
+/-

Buget
rectificat

2018
0 1 2 3 4 5

I. TOTAL VENITURI 00.01 68.872,10 1.000,00 69.872,10
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 43.10 38.960,00 1.000,00 39.960,00
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătăţii 43.10.10 3.900,00 1.000,00 4.900,00

II. TOTAL CHELTUIELI 69.024,67 1.000,00 70.024,67
CHELTUIELI CURENTE 01 65.174,11 1.000,00 66.174,11
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL  10 56.535,01 0,00 56.535,01
Cheltuieli salariale in bani   10.01 51.217,36 0,00 51.217,36
Salarii de baza 10.01.01 30.430,83 -15,00 30.415,83
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 168,36 15,00 183,36
Titlul II - BUNURI SI SERVICII 20 7.946,52 1.000,00 8.946,52
Bunuri si servicii  20.01 4.878,52 930,00 5.808,52
Furnituri de birou 20.01.01 113,00 15,00 128,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 139,00 15,00 154,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 932,74 145,00 1.077,74
Apa, canal si salubritate 20.01.04 330,00 48,00 378,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 30,00 7,00 37,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.420,00 350,00 1.770,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1.907,78 350,00 2.257,78
Medicamente si materiale sanitare  20.04 2.090,00 71,00 2.161,00
Materiale sanitare 20.04.02 1.050,00 71,00 1.121,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar  20.05 291,00 -1,00 290,00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 1,00 -1,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.850,56 0,00 3.850,56
TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE 71 3.850,56 0,00 3.850,56
Active fixe  71.01 2.744,56 0,00 2.744,56
Construcţii 71.01.01 645,00 15,50 660,50
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 698,00 -15,50 682,50

INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
 AL SPITALULUI  OSTETRICA GINECOLOGIE PLOIESTI 

PE ANUL 2018



Page 7 of 10

- mii lei -

Nr.
crt.

DENUMIREA INDICATORILOR
Cod 

indicator

Buget
 aprobat

2018

Influenţe
+/-

Buget
rectificat

2018
0 1 2 3 4 5

I. TOTAL VENITURI 00.01 1.885,00 32,00 1.917,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 123,30 7,00 130,30
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau 
anexa 33.10.16 56,00 16,00 72,00

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice 
si sportive 33.10.19 57,80 -10,50 47,30

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 9,50 1,50 11,00
Subvenții de la alte administrații 43.10 1.760,00 25,00 1.785,00
Subvenții pentru instituții publice 43.10.09 1.737,00 25,00 1.762,00

II. TOTAL CHELTUIELI 1.885,00 32,00 1.917,00
CHELTUIELI CURENTE 01 1.862,00 32,00 1.894,00
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL  10 1.353,00 -6,00 1.347,00
Cheltuieli salariale in bani  10.01 1.263,00 -6,00 1.257,00
Salarii de baza 10.01.01 1.213,00 -2,00 1.211,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 37,00 -1,00 36,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 13,00 -3,00 10,00
Titlul II - BUNURI SI SERVICII 20 509,00 38,00 547,00
Bunuri si servicii   20.01 266,50 0,50 267,00
Furnituri de birou 20.01.01 12,00 1,50 13,50
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 100,00 -5,00 95,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10,00 3,00 13,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 20,00 1,00 21,00
Reparatii curente 20.02 24,00 -9,00 15,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 8,00 1,00 9,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 8,00 1,00 9,00
Deplasari, detasari, transferari  20.06 37,50 -5,50 32,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 10,00 -3,00 7,00
Deplasari în străinătate 20.06.02 27,50 -2,50 25,00
Consultanta si expertiza 20.12 26,00 2,00 28,00
Pregatire profesionala 20.13 2,30 -0,50 1,80
Protectia muncii 20.14 10,50 1,50 12,00
Alte cheltuieli  20.30 134,00 48,00 182,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 8,50 -1,00 7,50
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 119,30 49,00 168,30

INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
 AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE  ARTA PRAHOVA  "ION IONESCU QUINTUS  

PE ANUL 2018
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- mii lei -

Nr.
crt.

DENUMIREA INDICATORILOR
Cod 

indicator

Buget
 aprobat

2018

Influenţe
+/-

Buget
rectificat

2018
0 1 2 3 4 5

I. TOTAL VENITURI 00.01 7.605,42 70,00 7.675,42
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 570,00 20,00 590,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 570,00 20,00 590,00
Subvenții de la alte administrații 43.10 7.006,52 50,00 7.056,52
Subvenții pentru instituții publice 43.10.09 6.922,52 50,00 6.972,52

II. TOTAL CHELTUIELI 7.605,42 70,00 7.675,42
CHELTUIELI CURENTE 01 7.521,42 70,00 7.591,42
Titlul II - BUNURI SI SERVICII 20 2.588,00 70,00 2.658,00
Bunuri si servicii   20.01 2.297,58 71,30 2.368,88
Apa, canal si salubritate 20.01.04 36,50 -2,50 34,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,00 2,50 8,50
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1.723,28 71,30 1.794,58
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 9,70 -0,30 9,40
Alte obiecte de inventar 20.05.30 9,70 -0,30 9,40
Deplasari, detasari, transferari  20.06 48,70 -1,00 47,70
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 15,00 -1,00 14,00

Nr.
crt.

DENUMIREA INDICATORILOR
Cod 

indicator

Buget
 aprobat

2018

Influenţe
+/-

Buget
rectificat

2018
0 1 2 3 4 5

I. TOTAL VENITURI 00.01 2.454,50 0,00 2.454,50
II. TOTAL CHELTUIELI 2.454,50 0,00 2.454,50

CHELTUIELI CURENTE 01 2.445,50 0,00 2.445,50
Titlul II - BUNURI SI SERVICII 20 952,50 0,00 952,50
Bunuri si servicii   20.01 270,50 3,38 273,88
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 18,00 -3,00 15,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 105,00 6,38 111,38
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 105,75 4,00 109,75
Uniforme si echipament 20.05.01 30,00 4,00 34,00
Deplasari, detasari, transferari  20.06 20,00 -7,38 12,62
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 10,00 -1,65 8,35
Deplasari în străinătate 20.06.02 10,00 -5,73 4,27

INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
AL CENTRULUI JUDETEAN DE CULTURA  PRAHOVA

PE ANUL 2018

INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
 AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE  PRAHOVA 

PE ANUL 2018
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- mii lei -

Nr.
crt.

DENUMIREA INDICATORILOR
Cod 

indicator

Buget
 aprobat

2018

Influenţe
+/-

Buget
rectificat

2018
0 1 2 3 4 5

I. TOTAL VENITURI 00.01 295.363,27 678,00 296.041,27
Subvenții de la alte administrații 43.10 295.308,05 678,00 295.986,05
Subvenții pentru instituții publice 43.10.09 288.815,59 678,00 289.493,59

II. TOTAL CHELTUIELI 295.363,27 678,00 296.041,27

CHELTUIELI CURENTE 01 288.870,81 678,00 289.548,81
Titlul I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 85.088,50 -135,00 84.953,50
Cheltuieli salariale în bani 10.01 81.844,99 -136,97 81.708,02
Salarii de baza 10.01.01 64.281,74 -204,20 64.077,54
Alte sporuri 10.01.06 16.917,68 91,28 17.008,96

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 211,40 -0,90 210,50

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 120,00 -2,80 117,20

Indemnizatii de delegare 10.01.13 12,80 -3,45 9,35
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 301,37 -16,90 284,47
Contribuţii 10.03 3.243,51 1,97 3.245,48
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.103,06 38,30 1.141,36
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 33,66 0,84 34,50
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 344,41 9,83 354,24

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 14,01 0,05 14,06

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 59,71 -1,08 58,63
Contributie asiguratorie de munca 10.03.07 1.688,66 -45,97 1.642,69
Titlul II - BUNURI SI SERVICII 20 22.129,31 813,00 22.942,31
Bunuri şi servicii 20.01 10.406,85 -238,80 10.168,05
Furnituri de birou 20.01.01 219,44 14,07 233,51
Materiale pentru curatenie 20.01.02 628,22 87,32 715,54
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 3.234,10 -378,58 2.855,52
Apa, canal si salubritate 20.01.04 885,33 -37,10 848,23
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 313,39 2,98 316,37
Piese de schimb 20.01.06 1,18 0,00 1,18
Transport 20.01.07 45,57 -1,30 44,27
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 310,05 0,47 310,52
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 497,91 -7,40 490,51
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 4.271,66 80,74 4.352,40
Reparatii curente 20.02 48,75 57,00 105,75
Hrana 20.03 8.484,07 518,99 9.003,06
Hrana pentru oameni 20.03.01 8.483,07 518,99 9.002,06
Medicamente si materiale sanitare 20.04 1.220,77 56,82 1.277,59
Medicamente 20.04.01 498,99 -2,64 496,35
Materiale sanitare 20.04.02 585,15 42,85 628,00
Dezinfectanti 20.04.04 136,63 16,61 153,24
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 669,99 381,54 1.051,53
Uniforme şi echipament 20.05.01 289,45 134,67 424,12

INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  PRAHOVA

PE ANUL 2018
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Lenjerie şi accesorii de pat 20.05.03 90,60 128,90 219,50
Alte obiecte de inventar 20.05.30 289,94 117,97 407,91
Deplasări, detaşări, transferări 20.06 51,74 -3,67 48,07
Deplasări interne, detaşări, transferări 20.06.01 51,74 -3,67 48,07
Consultanta si expertiza 20.12 21,40 -1,00 20,40
Pregatire profesionala 20.13 55,63 -3,70 51,93
Protectia muncii 20.14 57,02 4,14 61,16
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in 
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25 0,50 -0,40 0,10

Alte cheltuieli 20.30 1.112,59 42,08 1.154,67
Prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 57,68 3,15 60,83
Chirii 20.30.04 4,72 -0,70 4,02
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 1.050,19 39,63 1.089,82
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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 ŞI A BUGETELOR UNOR INSTITUŢII DE SUB AUTORITATEA 

CONSILIULUI  JUDEŢEAN PRAHOVA PE ANUL 2018 

 

 

I. RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI PE ANUL 2018  

          Având în vedere: 

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr.948/7.12.2018 privind alocarea sumei de 5.368,00 

mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 

pe anul 2018, pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice 

pentru persoane adulte cu handicap, propun alocarea corespunzătoare la D.G.A.S.P.C. 

Prahova, concomitent cu disponibilizarea sumei de 5.138,00 mii lei alocată pentru 

funcționarea instituției din excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 

2017. Cu suma de 5.138,00 mii lei propun majorarea fondurilor repartizate pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent (3.070,00 mii lei), precum și 

suplimentarea sumelor alocate pentru plata ratelor la contractul de credit încheiat cu B.C.R. 

(2.068,00 mii lei) ; 

 Referatul Direcției Proiecte cu Finanțare Externă privind diminuarea redevenței ce 

urmează a fi încasată de Județul Prahova în anul 2018 în cadrul contractului de delegare 

prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor 

municipale în zonele 2-Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei, de la 3.367,42 mii lei la 1.073,97 

mii lei (suma de 3.367,42 mii lei a fost previzionată pentru anul 2018, dar întrucât contractul 

de delegare s-a semnat în data de 13.12.2016, primul an contractual a fost 2017 și nu 2016, 

în consecință redevența ce urmează să o încasăm este cea prevăzută pentru anul 2017, 

respectiv suma de 1.073,97 mii lei), propun micșorarea veniturilor și cheltuielior cu suma de 

2.293,45 mii lei; 

 Adresa D.G.A.S.P.C. Prahova nr.IA 39219/3.12.2018, propun diminuarea veniturilor 

bugetului propriu și transferurilor către instituția menționată cu suma de 350,00 mii lei, 

reprezentând venituri nerealizate din contribuțiile asistaților centrelor pentru persoane adulte 
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cu handicap, urmarea aplicării prevederilor O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a 

schimbării gradului de handicap, părăsirea sistemului (deces, transfer); 

 Încasările reprezentând plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 

(540,38 mii lei- anexă la expunere), economiile înregistrate la titlul “cheltuieli de personal”  -  

aparat propriu ( 1.200,00 mii lei conform execuției de casă la această dată), suma de 

6.423,00 mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venitul global (cota de 11,25%) 

alocată în baza Deciziei nr.5.113 / 05.12.2018 a Directorului General al Direcției Generale 

Regionale a Finanţelor Publice Ploiești,  precum și suma de 2.068,00 mii lei alocată din 

excedentul anului 2017 și  recuperată din veniturile secțiunii de funcționare ( reprezentând 

plata împrumutului contractat cu B.C.R.), propun să fie repartizate după cum urmează: 

 798,00 mii lei la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 

pentru asigurarea cheltuielilor cu “bunuri și servicii” (hrană, materiale sanitare, etc) , în 

completarea sumei de 230,00 mii lei (diferența dintre suma primită prin hotărârea de guvern 

și suma disponibilizată pentru gol de casă; 

 50,00 mii lei la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova pentru finanțarea 

cheltuielilor privind “alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, conform adresei 

7210/6.12.2018; 

 25,00 mii lei la Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” pentru 

asigurarea cheltuielilor cu “bunuri și servicii”, conform adresei nr.2261/7.12.2018; 

 100,00 mii lei pentru continuarea lucrărilor de construcție la Catedrala Sfântul Ioan 

Botezătorul,  conform referatului Direcției Tehnice; 

 136,00 mii lei la Direcția Județeană de Pază Prahova pentru achiziționarea de 

uniforme și echipamente, obiecte de inventar, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, conform 

adresei nr. 3.885/17.12.2018; 

 300,00 mii lei la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru finanțarea cheltuielilor cu 

bunuri și servicii, potrivit adresei nr.42.399/07.12.2018; 

 1.000,00 mii lei la Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești pentru finanțarea 

cheltuielilor cu bunuri și servicii, potrivit adresei 13.104/14.12.2018; 

 7.822,00 mii lei pentru asigurarea contribuției administrației publice locale la 

realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte 

de asociere”, conform referatului Compartimentului Parteneriate; 

 0,38 mii lei pentru majorarea fondului conducătorului instituției publice; 
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     De asemenea propun: 

  redistribuirea unor sume între articole și alineate, în limita creditelor bugetare 

aprobate, conform solicitării Serviciului Contabilitate și a Bibliotecii Județene “Nicolae Iorga”; 

  redistribuirea  sumei de 100,00 mii lei de la cap.66.02 la cap.51.02 pentru obiectivul 

“Schimbare destinație clădire Grădiniță în cabinete medicale umane și farmacie, amenajare 

drum acces, alei carosabile și pietonale, spații parcare, utilități, împrejmuire teren, 

branșamente și utilități, organizare de șantier-comuna Bărcănești”; 

 redistribuirea  sumei de 250,00 mii lei de la cap.65.02 la cap.67.02 pentru obiectivul 

“Construire sală de sport-branșamente în incinta Școlii cu clasele I-IV-sat Cioranii de Jos-

comuna Ciorani; 

  redistribuirea sumei de 299,30 mii lei de la obiectivul “Sistematizare nod de 

comunicații rutiere între DN1-DN72-DJ156-Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor 

Industriale-etapa a II-a : Acces DN1 - Ploiești, com. Păulești, jud. Prahova” pentru 

obiectivele:  “Reabilitare drum judeţean DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – 

Şaua Dichiului – Cabana Babele (km 0+000 – 16+000)” (taxă ISC, taxă CSC, asistență 

tehnică) (178,00 mii lei),  “Lucrări de for public-Amplasare monumente simbol în sensul 

giratoriu din intersecția DN 1B (E577) - DJ 236, sat Ploieștiori, com.Blejoi și în sensul 

giratoriu din intersecția DN 1A-DJ 101D, sat Bărcănești, com.Bărcănești” (1,30 mii lei) și 

“P.U.Z. – Modificare parțială – PUZ – Cartier Parc-și teren extravilan pentru amplasare 

pasaj denivelat peste DN 1 la intersecția cu DJ 101 I și str. Buda (Sstudiată = cca.37,5 ha)” 

(120,00 mii lei); 

 redistribuirea sumei de 77,82 mii lei la partea de venituri, funcție de incasările 

realizate  în cadrul proiectului “Fazarea SMID în județul Prahova-SMIS 112630 ”; 

  redistribuirea  sumei de 9,08 mii lei de la alineatul 58.02.01 și a sumei de 6,15 mii 

lei de la alineatul 58.02.02 la alineatul 58.02.03 în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2, proiect “Administrație publică eficientă, servicii 

de calitate la nivel local”, conform referatului Direcției Proiecte cu Finanțare Externă. 

Influențele se prezintă în anexa nr.1 la hotărâre.  
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II. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI 

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI  PE ANUL 2018  

Spitalul Județean de Urgență Ploiești propune rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli, prin diminuarea veniturilor proprii cu suma de 11.037,00 mii lei, urmarea 

reducerii contractelor încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, direcțiile de 

sănătate publică și instituțiile de medicină legală, majorarea subvenției curente cu suma de 

300,00 mii lei,  diminuarea cheltuielilor cu suma de 10.737,00 mii lei, precum și 

redistribuirea unor sume între articole şi alineate, influențele prezentându-se în anexa la 

hotărâre. 

III. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI 

OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PLOIEȘTI  PE ANUL 2018  

Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești propune rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli, prin majorarea subvenției curente și a cheltuielilor cu suma de 1.000,00 mii lei,   

precum și redistribuirea unor sume între articole şi alineate, influențele prezentându-se în 

anexa la hotărâre. 

IV. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI 

JUDEȚEAN DE ARTĂ PRAHOVA”ION IONESCU QUINTUS” PE ANUL 2018 

         Muzeul Judeţean de Artă Prahova, propune rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 32,00 mii lei, 

astfel:  

 suplimentarea  „veniturilor din prestări de servicii”  cu suma de  7,00 mii lei; 

 suplimentarea “subvențiilor pentru instituții publice” cu suma de 25,00 mii lei; 

 diminuarea la titlul “cheltuieli de personal” cu suma de 6,00 mii lei; 

 majorarea la titlul “bunuri și servicii” cu suma de  38,00 mii lei,  precum și redistribuiri 

între titluri, articole și alineate, în limita creditelor bugetare aprobate, conform influenţelor 

prezentate în anexa la hotărâre. 

V. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI 

JUDEȚEAN DE ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE PRAHOVA PE ANUL 2018 

         Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova, propune rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 70,00 

mii lei, astfel:  
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 suplimentarea  „veniturilor din prestări de servicii”  cu suma de  20,00 mii lei; 

 suplimentarea “subvențiilor pentru instituții publice” cu suma de 50,00 mii lei; 

 majorarea la titlul “bunuri și servicii” cu suma de  70,00 mii lei,  precum și redistribuiri 

între articole și alineate, în limita creditelor bugetare aprobate, conform influenţelor 

prezentate în anexa la hotărâre. 

VI. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CENTRULUI 

JUDEȚEAN DE CULTURĂ  PRAHOVA PE ANUL 2018 

Centrul Judeţean de Cultură Prahova propune rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2018, prin redistribuirea unor sume între articole şi alineate, influențele 

prezentându-se în anexa la hotărâre. 

VII. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL DIRECȚIEI 

GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA PE 

ANUL 2018  

         Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova propune 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 astfel: 

 suplimentarea „Subvențiilor pentru instituții publice” cu suma de 678,00 mii lei; 

 diminuarea “cheltuielilor de personal”  cu suma de 135,00 mii lei; 

 majorarea  cheltuielilor cu „bunuri și servicii” cu suma de 813,00 mii lei; 

 redistribuirea unor sume între titluri, articole și alineate, în limita creditelor bugetare 

aprobate, influențele prezentându-se în anexa la hotărâre. 

          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 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 Nr.  28.347                                                                                                                                               Ploiești, 11.12.2018 

 

  

R A P O R T 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI 
ŞI A BUGETELOR UNOR INSTITUŢII DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI  JUDEŢEAN 

PRAHOVA  PE ANUL 2018 
 
 
 

I. RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI PE ANUL 2018 

VENITURI 

      La partea de venituri propunem suplimentarea cu suma totală de 9.147,55 mii lei, 

influențele pe surse prezentându-se astfel: 

  “sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” se suplimentează cu suma de 

5.368,00 mii lei, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.948/7.12.2018 privind alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2018, pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru 

persoane adulte cu handicap; 

 ”cote defalcate din impozitul pe venit” se suplimentează cu suma de 6.423,00 mii lei, conform 

prevederilor Deciziei nr.5.113 / 05.12.2018 a Directorului General al Direcției Generale Regionale 

a Finanţelor Publice Ploiești de majorare a cotei de 11,25%; 

 ”venituri din concesiuni și închirieri ” se diminuează cu suma de 2.293,45 mii lei, conform 

referatului Direcției Proiecte cu Finanțare Externă privind redevența ce urmează a fi încasată de 

Județul Prahova în anul 2018 în cadrul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2-Boldești Scăeni și 

6-Valea Doftanei (suma de 3.367,42 mii lei a fost previzionată pentru anul 2018, dar întrucât 

contractul de delegare s-a semnat în data de 13.12.2016, primul an contractual a fost 2017 și nu 

2016, în consecință redevența ce urmează să o încasăm este cea prevăzută pentru anul 2017);  

  “contribuția de întreținere a persoanelor asistate”  se diminuează cu suma de 350,00 mii lei, 

conform adresei D.G.A.S.P.C. Prahova nr.IA 39219/3.12.2018, reprezentând venituri nerealizate din 
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contribuțiile asistaților centrelor pentru persoane adulte cu handicap, urmarea aplicării 

prevederilor O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a schimbării gradului de handicap, părăsirea 

sistemului (deces, transfer); 

 

      CHELTUIELI 

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

 diminuarea la titlul „cheltuieli de personal” cu suma de 1.200,00 mii lei, conform execuției 

de casă  la această dată și alocarea corespunzătoare la celelalte capitole bugetare, potrivit 

solicitărilor direcțiilor de specialitate și instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean; 

 redistribuirea sumei de 2,00 mii lei între alineate, în cadrul cheltuielilor cu bunuri și 

servicii, la solicitarea Serviciului Contabilitate; 

 majorarea cu suma de 0,38 mii lei a fondului conducătorului instituției publice;   

 suplimentarea cu suma de 320,00 mii lei  la poziția “bunuri și servicii”,  pentru asigurarea 

contribuției administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în 

baza unor convenții sau contracte de asociere” – (cod 20.19), finanțarea asigurându-de din veniturile 

încasate suplimentar (cota de 11,25%) ; 

 redistribuirea  sumei de 15,23 mii lei între alineate în cadrul proiectului “Administrație 

publică eficientă, servicii de calitate la nivel local”, conform solicitării Direcției Proiecte cu 

Finanțare Externă; 

Cap. 61.02. – „ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ” – propunem suplimentarea 

bugetului Direcției Județene de Pază Prahova cu suma de 136,00 mii lei,  pentru achiziționarea de 

uniforme și echipamente, obiecte de inventar, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, finanțarea 

asigurându-se din economiile înregistrate la cap.51.02; 

      Cap. 65.02. – „ÎNVĂȚĂMÂNT” – propunem: 

 diminuarea cu suma de 250,00 mii lei la poziția “bunuri și servicii”,  pentru asigurarea 

contribuției administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în 

baza unor convenții sau contracte de asociere” – (cod 20.19), în concordanță cu încadrarea pe 

capitolul bugetar de către unitatea administrativ teritorială – cap.67.02; 

 suplimentarea cu suma 187,00 mii lei  la poziția “bunuri și servicii”,  pentru asigurarea 

contribuției administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în 
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baza unor convenții sau contracte de asociere” – (cod 20.19), finanțarea asigurându-de din veniturile 

încasate suplimentar (cota de 11,25%) ; 

      Cap. 66.02. – „SĂNĂTATE” – propunem: 

 diminuarea cu suma de 100,00 mii lei  la poziția “bunuri și servicii”,  pentru asigurarea 

contribuției administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în 

baza unor convenții sau contracte de asociere” – (cod 20.19), în concordanță cu încadrarea pe 

capitolul bugetar de către unitatea administrativ teritorială – cap.51.02; 

 suplimentarea cu suma de 1.170,00 mii lei  la poziția “bunuri și servicii”,  pentru asigurarea 

contribuției administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în 

baza unor convenții sau contracte de asociere” – (cod 20.19), finanțarea asigurându-de din veniturile 

încasate suplimentar (cota de 11,25%) ; 

 suplimentarea “transferurilor pentru instituții publice” la Spitalul Județean de Urgență 

Ploiești cu suma de 300,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu “bunuri și servicii”, finanțarea 

asigurându-se din economiile înregistrate la cap.51.02 (91,00 mii lei ) și o parte din plățile efectuate 

în anii precedenți și recuperate în anul curent din totalul de 540,38 mii lei (209,00 mii lei); 

 suplimentarea “transferurilor pentru instituții publice” la Spitalul Obstetrică Ginecologie 

Ploiești cu suma de 1.000,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu “bunuri și servicii”, finanțarea 

asigurându-se din veniturile încasate suplimentar (cota de 11,25%-668,62 mii lei) și o parte din 

plățile efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent din totalul de 540,38 mii lei (331,38 

mii lei); 

            Cap. 67.02. – „CULTURA,RECREERE ȘI RELIGIE” – propunem: 

 redistribuirea unor sume între articole și alineate în cadrul cheltuielilor cu “bunuri și 

servicii”, la solicitarea Bibliotecii Județene “Nicolae Iorga”; 

 suplimentarea cu suma de 1.274,00 mii lei  la poziția “bunuri și servicii”,  pentru asigurarea 

contribuției administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în 

baza unor convenții sau contracte de asociere” – (cod 20.19), finanțarea asigurându-de din veniturile 

încasate suplimentar (cota de 11,25%) ; 

 suplimentarea cu suma de 25,00 mii lei a “transferurilor către instituții publice” pentru 

asigurarea cheltuielilor cu “bunuri și servicii”, conform adresei nr.2261/7.12.2018 a Muzeului 

Județean de Artă Prahova, finanțarea asigurându-se din economiile înregistrate la cap.51.02; 
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 suplimentarea cu suma de 50,00 mii lei a “transferurilor către instituții publice” pentru 

finanțarea cheltuielilor privind “alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, conform 

adresei 7210/6.12.2018 a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, finanțarea 

asigurându-se din economiile înregistrate la cap.51.02; 

 suplimentarea cu suma 100,00 mii lei  la poziția “susținerea cultelor” pentru continuarea 

lucrărilor de construcție la Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul,  conform referatului Direcției 

Tehnice, finanțarea asigurându-se din economiile înregistrate la cap.51.02; 

           Cap. 68.02. – „ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ” – propunem alocarea sumei de 5.368,00 

mii lei repartizată prin H.G. nr.948/2018 pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a 

centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, concomitent cu disponibilizarea creditelor 

bugetare în sumă de 5.138,00 mii lei alocate pentru funcționarea instituției din excedentul rezultat 

la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, astfel încât să majorăm fondurile repartizate 

pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent. În completarea diferenței de 

230,00 mii lei rezultată, propunem, la solicitarea D.G.A.S.P.C.Prahova, alocarea în completare a 

sumei de 798,00 mii lei din economiile înregistrate la cap.51.02. De asemenea propunem ca 

nerealizarea de venituri în sumă de 350,00 mii lei să se reflecte și în transferurile repartizate 

D.G.A.S.P.C.Prahova;  

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

cu suma de 932,00 mii lei  la poziția “bunuri și servicii”,  pentru asigurarea contribuției 

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

convenții sau contracte de asociere” – (cod 20.19), finanțarea asigurându-de din veniturile încasate 

suplimentar (cota de 11,25%); 

  Cap. 74.02. – „PROTECȚIA MEDIULUI” – propunem: 

 diminuarea cu suma de 2.293,45 mii lei la poziția 55.01.65 „sume reprezentând contribuția 

UAT la fondul IID”, urmarea diminuării redevenței ce urmează a fi încasată de Județul Prahova în 

anul 2018 și prezentată la partea de venituri; 

 suplimentarea cu suma de 710,00 mii lei  la poziția “bunuri și servicii”,  pentru asigurarea 

contribuției administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în 

baza unor convenții sau contracte de asociere” – (cod 20.19), finanțarea asigurându-de din veniturile 

încasate suplimentar (cota de 11,25%) ; 
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    Cap. 84.02. – „TRANSPORTURI” – propunem: 

 suplimentarea cu suma de 3.229,00 mii lei  la poziția “bunuri și servicii”,  pentru asigurarea 

contribuției administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în 

baza unor convenții sau contracte de asociere” – (cod 20.19), finanțarea asigurându-de din veniturile 

încasate suplimentar (cota de 11,25%- 1.161,00 mii lei) și din sumele disponibilizate din 

excedentul anului 2017 și  recuperate din veniturile secțiunii de funcționare ( reprezentând plata 

împrumutului contractat cu B.C.R.- 2.068,00 mii lei); 

 redistribuirea sumei de 299,30 mii lei de la obiectivul “Sistematizare nod de comunicații 

rutiere între DN1-DN72-DJ156-Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale-etapa a II-a : 

Acces DN1 - Ploiești, com. Păulești, jud. Prahova” pentru obiectivele:  “Reabilitare drum judeţean DJ 

713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Babele (km 0+000 – 16+000)” 

(taxă ISC, taxă CSC, asistență tehnică) (178,00 mii lei),  “Lucrări de for public-Amplasare monumente 

simbol în sensul giratoriu din intersecția DN 1B (E577) - DJ 236, sat Ploieștiori, com.Blejoi și în sensul 

giratoriu din intersecția DN 1A-DJ 101D, sat Bărcănești, com.Bărcănești” (1,30 mii lei) și “P.U.Z. – 

Modificare parțială – PUZ – Cartier Parc-și teren extravilan pentru amplasare pasaj denivelat peste 

DN 1 la intersecția cu DJ 101 I și str. Buda (Sstudiată = cca.37,5 ha)” (120,00 mii lei); 

           Influențele se prezintă în anexele la hotărâre. 

II. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE 

URGENȚĂ PLOIEȘTI  PE ANUL 2018  

Spitalul Județean de Urgență Ploiești propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, 

prin diminuarea veniturilor proprii cu suma de 11.037,00 mii lei, urmarea reducerii contractelor 

încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, direcțiile de sănătate publică și instituțiile de 

medicină legală, majorarea subvenției curente cu suma de 300,00 mii lei,  diminuarea 

cheltuielilor cu suma de 10.737,00 mii lei, precum și redistribuirea unor sume între articole şi 

alineate, influențele prezentându-se în anexa la hotărâre. 

III. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI OBSTETRICĂ 

GINECOLOGIE PLOIEȘTI  PE ANUL 2018  

Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești propune rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli, prin majorarea subvenției curente și a cheltuielilor cu suma de 1.000,00 mii lei,   
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precum și redistribuirea unor sume între articole şi alineate, influențele prezentându-se în anexa la 

hotărâre. 

IV. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEȚEAN DE 

ARTĂ PRAHOVA”ION IONESCU QUINTUS” PE ANUL 2018 

         Muzeul Judeţean de Artă Prahova, propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, prin 

suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 32,00 mii lei, astfel:  

 suplimentarea  „veniturilor din prestări de servicii”  cu suma de  7,00 mii lei; 

 suplimentarea “subvențiilor pentru instituții publice” cu suma de 25,00 mii lei; 

 diminuarea la titlul “cheltuieli de personal” cu suma de 6,00 mii lei; 

 majorarea la titlul “bunuri și servicii” cu suma de  38,00 mii lei,  precum și redistribuiri între 

titluri, articole și alineate, în limita creditelor bugetare aprobate, conform influenţelor prezentate în 

anexa la hotărâre. 

V. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEȚEAN DE 

ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE PRAHOVA PE ANUL 2018 

         Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova, propune rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 70,00 mii lei, astfel:  

 suplimentarea  „veniturilor din prestări de servicii”  cu suma de  20,00 mii lei; 

 suplimentarea “subvențiilor pentru instituții publice” cu suma de 50,00 mii lei; 

 majorarea la titlul “bunuri și servicii” cu suma de  70,00 mii lei,  precum și redistribuiri între 

articole și alineate, în limita creditelor bugetare aprobate, conform influenţelor prezentate în anexa 

la hotărâre. 

VI. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE 

CULTURĂ  PRAHOVA PE ANUL 2018 

Centrul Judeţean de Cultură Prahova propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2018, prin redistribuirea unor sume între articole şi alineate, influențele prezentându-se în 

anexa la hotărâre. 
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VII. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL DIRECȚIEI GENERALE DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA PE ANUL 2018  

         Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova propune rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 astfel: 

 suplimentarea „Subvențiilor pentru instituții publice” cu suma de 678,00 mii lei; 

 diminuarea “cheltuielilor de personal”  cu suma de 135,00 mii lei; 

 majorarea  cheltuielilor cu „bunuri și servicii” cu suma de 813,00 mii lei; 

 redistribuirea unor sume între titluri, articole și alineate, în limita creditelor bugetare 

aprobate, influențele prezentându-se în anexa la 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 

                                                                                        



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

SERVICIUL BUGET ȘI CREANȚE 

AMENDAMENT 

 

       Având în vedere amendamentul Compartimentului Parteneriate,   propun următoarele influențe în structura cheltuielilor bugetului 

propriu: 

CAP.84.02 – “Transporturi”                                                                                                                                                            00,00 mii lei 

Articol 20.19 – “Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor  

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

contracte de asociere”                                                                                                                                                                 +1.000,00 mii lei 

Titlul 81 -Rambursări de credite                                                                                                                                                   -1.000,00 mii lei 

 

 

Pentru parteneriatul  „Modernizarea unor porțiuni de drum din cartierele Ghioșești, Poiana, Vatra-Sat și Podu-Lung din orașul 

Comarnic”  
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