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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 pe anul 2018 

 

 Având în vedere: 

       - Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului  Judeţean  Prahova  și Raportul 

Direcţiei Economice nr. 29.492 / 19.12.2018, privind rectificarea bugetului propriu al 

judeţului pe anul 2018;    

       - Prevederile art. 19 alin. (1) 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 374,00 mii lei în structura cheltuielilor, după cum urmează:  

                                                                                                                  -mii lei- 

Denumire indicator Cod Suma 

CHELTUIELI  TOTALE, din care:  0,00 

    CAP. 51.02 – Autorități publice și acțiuni externe 51.02 -260,00 

Bunuri și servicii 20 -260,00 

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 +114,00 

Alte cheltuieli 20.30 -374,00 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 -374,00 

CAP. 67.02 – Cultură, recreere și religie 67.02 +170,00 

Bunuri și servicii 20 +170,00 

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 +170,00 

CAP. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.02 +190,00 
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Bunuri și servicii 20 +190,00 

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 +190,00 

    CAP. 84.02 – Transporturi 84.02 -100,00 

Bunuri și servicii 20 -100,00 

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 -100,00 

 

         Art. 2  Prevederile cuprinse în prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător 

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

         Art. 3  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, 19 decembrie 2018 

Nr. 200 



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 2018 

 

 

 

 

        Conform prevederilor art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative pot aproba 

colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări și servicii publice locale. 

          Având în vedere solicitările unor unități administrativ - teritoriale privind asocierea cu 

Județul Prahova pentru realizarea unor obiective de interes public și în  baza proiectului de 

hotărâre elaborat de Direcția Tehnică, propun alocarea din bugetul propriu, din economiile 

înregistrate la titlul  “bunuri și servicii”  a sumei de 234,00 mii lei pentru asigurarea 

contribuției Consiliului Județean la realizarea lucrărilor aprobate de autoritatea deliberativă 

în baza unor contracte de asociere.  

Influențele pe capitole bugetare se prezintă în proiectul de 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.  29.492                                                                                                                           Ploiești, 19.12.2018 

 

 

  

R A P O R T 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  PRIVIND RECTIFICAREA 
 BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI   PE ANUL 2018 

 
 
 

              

            Rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2018 este motivată de inițierea de către 

Direcția Tehnică a proiectului de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu localitățile din 

județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului în vederea realizării unor obiective de 

interes public. 

            Suma propusă prin proiectul de hotărâre menționat, necesară asigurării contribuției 

Consiliului Județean la realizarea lucrărilor și/sau serviciilor de interes public în baza unor 

contracte de asociere este de 234,00 mii lei și propunem să o repartizăm din economiile 

înregistrate la cap.51.02 – “Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 20 – “Bunuri și servicii”, 

articolul 20.30.30 - ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

            Pe capitole bugetare influența de 234,00 mii lei se prezintă astfel:   

            Cap. 51.02. – „AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE” –  suma de 114,00  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” – (cod 20.19); 

            Cap. 67.02. – „CULTURA,RECREERE ȘI RELIGIE” – suma de 30,00  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” – (cod 20.19); 

            Cap. 70.02. – „LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ”  suma de 90,00  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” – (cod 20.19); 
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            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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