
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 2021 

       Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 28.353/17.12.2021 prezentat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului  Judeţean  Prahova, prin care se propune rectificarea bugetului 
propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean 
Prahova pe anul 2021,  precum și Raportul nr. 28.354/17.12.2021 al Direcţiei Economice;  
 Prevederile Legii nr. 15 / 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Prevederile Ordonanței Guvernului  nr. 122 / 26.11.2021 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui 
împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de 
acționar, către CEC Bank SA; 
 Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.249/10.12.2021 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2021, pentru unele unități administrativteritoriale; 
 Prevederile Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Ploiești nr. 1.342 / 08.12.2021;   
 Actul adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.56.979/06.05.2021 pentru Programul 
privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a 
regulamentelor locale de urbanism încheiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației  și Consiliul Județean Prahova ; 
 Propunerile formulate în ședința Consiliului Județean Prahova;   
 Prevederile art. 19 alin. (2) şi art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Propunerile formulate în ședința Consiliului Județean Prahova; 
 În temeiul prevederilor art. 88, art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art.191 alin.(1) 
lit.c) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

        Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

     Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2021 prin 
suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 8.141,74 mii lei, precum și 
redistribuirea unor sume între articole și/sau alineate, conform influențelor prezentate în 
anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
     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 anexei  nr. 2 la prezenta hotărâre;
b) prin modificarea anexelor nr. 73 și 74 la Hotărârea Consiliului Judeţean

Prahova nr. 71/2021; 



(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   (1) Se aprobă rectificarea Sintezei proiectelor în cadrul programelor aferente 
Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi 
altor facilităţi şi instrumente postaderare din perioada de programare 20142020, precum 
şi fişele proiectelor, conform anexelor nr. 202, 209, 210 și 211 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Prahova nr. 71/2021; 

(2) Anexele modificate conform prevederilor cuprinse la alin. (1) se
înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre, care poartă aceleaşi numere de identificare ca 
şi anexele înlocuite.  
    Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului estimat pe anul 2022  prin redistribuirea sumei 
de 152,08 mii lei în cadrul cap.84.02 – Transporturi, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20142020”,  
de la alin 58.01.01 la alin 58.01.02 suma de 0,03 mii lei și la alin 58.01.03 suma de 
152,05 mii lei. 
       Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2021 și anul 2022, 
conform influențelor prezentate în anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 
      Art.6  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești, conform influenţelor prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
 Art.7 (1) Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții, Programului de 
investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare  și a Fişelor obiectivelor / 
proiectelor / categoriilor de investiții, ale Spitalului Județean de Urgență Ploiești, după 
cum urmează: 
a) conform anexelor  nr. 4 și 5  la prezenta hotărâre;
b) prin modificarea anexelor nr. 235,237 și 241 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Prahova nr. 71/2021 și a anexelor nr.8 și 10 la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova
nr. 230/2021;

(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.8 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Obstetrică 
Ginecologie Ploiești, conform influenţelor prezentate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
      Art.9 (1) Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții, Programului de 
investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare  și a Fişelor obiectivelor / 
proiectelor / categoriilor de investiții,  ale Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploiești prin 
modificarea anexelor  nr. 248, 249 și 253 la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 
71/2021, a anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 104/2021 și a 
anexelor nr.12 și 13 la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 143/2021 ; 

(2) Anexele modificate conform prevederilor cuprinse la alin. (1)  se înlocuiesc
cu anexele la prezenta hotărâre, care poartă aceleaşi numere de identificare ca şi 
anexele înlocuite. 



 Art.10  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Județean 
de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, conform influenţelor prezentate în anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre.  
      Art.11  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.12  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Județean 
de Științele Naturii Prahova, conform influenţelor prezentate în anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre.   
      Art.13 (1) Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii, Programului de 
investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare și a Fişelor obiectivelor / 
proiectelor / categoriilor de investiţii ale Muzeului Judeţean de Științele Naturii Prahova, 
după cum urmează:  
a) conform anexelor nr. 6 și 7 la prezenta hotărâre;
b) prin modificarea anexei nr. 277  la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.
71/2021;

(2) Anexa modificată conform prevederilor cuprinse la alin. (1), litera b) se
înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre, care poartă acelaşi număr de identificare ca şi 
anexa înlocuită.   
 Art.14  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.15 Prevederile cuprinse în prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător 
anexele la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 71/2021. 
      Art.16 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, 
Iulian Dumitrescu 

      CONTRASEMNEAZĂ: 
 SECRETAR GENERAL,

     Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 23 decembrie 2021 

Nr. 287 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 28.353/17.12.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI 
PROPRIU AL JUDEŢULUI ŞI A BUGETELOR UNOR INSTITUŢII DE SUB 
AUTORITATEA CONSILIULUI  JUDEŢEAN PRAHOVA  PE ANUL 2021 

 

I. RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI 
           Având în vedere: 

→ prevederile Ordonanței Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2021, propun diminuarea la venituri a „sumelor defalcate 

din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului”  cu suma 

de 250,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli diminuarea corespunzătoare a creditelor 

bugetare alocate pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale 

speciale din bugetul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Ploiești (60,00 mii 

lei), Centrului Școlar de Educație Incluzivă Breaza (62,00 mii lei) și Centrului Școlar 

de Educație Incluzivă Vălenii de Munte (128,00 mii lei) ;  

→ prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.249/2021, propun majorarea la venituri a  

„sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 

6.500,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli suplimentarea corespunzătoare a 

bugetului D.G.A.S.P.C.Prahova (2.680,00 mii lei pentru achitarea tranșelor legale 

din sentințe,    3.820,00 mii lei la titlul „bunuri și servicii”); 

→ prevederile Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a 

Finanţelor Publice Ploiești nr.1.342/08.12.2021, propun majorarea la venituri cu 

suma  de 961,00 mii lei  a cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit, iar la 

partea de cheltuieli suplimentarea programului aprobat la titlul „bunuri și servicii” - 

aparat propriu;  
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→ adresa Arhitectului Șef nr.26.085/2021 și actul adițional nr.1 la contractul de 

finanțare nr.56.979/2021, încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației și Județul Prahova, propun suplimentarea veniturilor și cheltuielilor 

bugetului propriu cu suma de 103,57 mii lei, reprezentând „Planuri și regulamente 

de urbanism; 

→ prevederile H.G. nr.1.143/2021 privind desființarea Spitalului Obstetrică 

Ginecologie Ploiești și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică 

în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, propun la solicitarea celor două 

unități spitalicești rectificarea bugetelor acestora prin retragerea creditelor bugetare 

alocate de Consiliul Județean Prahova și neexecutate de S.O.G. și repartizarea 

către S.J.U., concomitent cu actualizarea listei de investiții; 

→ contractul de sponsorizare nr.340/PA/07.12.2021 încheiat între OMV Petrom 

SA și Consiliul Județean Prahova, propun majorarea veniturilor  și cheltuielilor cu 

suma de 1.000,00 mii lei, în vederea achiziționării unui robot Xenex Light Strike ce 

va fi utilizat pentru dezinfecția rapidă pe baza luminii pulsate cu xenon în scopul 

limitării răspândirii infecțiilor cu COVID-19, conform obiectului contractului; 

→ prevederile adresei Direcției de Sănătate Publică Prahova, propun 

diminuarea la venituri cu suma de 185,00 mii lei  la sursa „Subvenții de la bugetul 

de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate” – (cod 

42.02.16);  

→ solicitarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Breaza de majorare a 

fondurilor alocate pentru transportul la și de la locul de muncă cu suma de 6,00 mii 
lei și adresa Centrului Școlar de Educație Filipeștii de Târg de disponibilizare a 

fondurilor alocate pentru transportul la și de la locul de muncă cu suma de 6,00 mii 
lei, propun rectificarea corespunzătoare a bugetelor celor două instituții;  

→ diminuarea de către Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a 

„subvenției pentru instituții publice”  cu suma de 112,00 mii lei, propun majorarea 

„transferurilor către instituții publice” la Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion 

Ionescu Quintus” cu suma de 55,00 mii lei,  conform adresei nr. 1.655/2021, cu 

suma de 47,00 mii lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii – aparat propriu, cu suma 

de 5,00 mii lei la titlul „bunuri și servicii” – Centrul Militar Județean Prahova și cu 
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suma de 5,00 mii lei la titlul „bunuri și servicii” – Inspectoratul Județean pentru 

Situații de Urgență. 

Față de cele prezentate, propun redistribuirea la solicitarea Centrului Militar 

Județean Prahova, Direcției Județene de Pază Prahova, Inspectoratului Județean 

pentru Situații de Urgență, Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Ploiești, 

Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” Ploiești, Clubului Sportiv Activ Prahova-Ploiești, 

Direcției Județene de Protecția Plantelor și de Întreținerea Drumurilor Județene 

Prahova și Serviciului Public Județean Salvamont a unor sume între articole și/sau 

alineate, conform anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre. 

     Influențele pe capitole bugetare și în structura acestora se prezintă în anexele 

la prezenta hotărâre. 

II. RECTIFICAREA  BUGETULUI CREDITELOR INTERNE  ÎN PERIOADA 
2021-2022  

UIP-ul proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în 

Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – 

DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”, precum și UIP-ul proiectului „Extindere, reabilitare, 

modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Ploiești”,  propun rectificarea bugetului pe sursa C pe anii 2021-2022 

prin redistribuirea unor sume în vederea decontării valorilor eligibile, conform anexei 

nr.3 la hotărâre. 

III. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A LISTEI  
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII  ALE  SPITALULUI  JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ  PLOIEŞTI  PE ANUL 2021 
Spitalul Județean de Urgență propune rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 1.552,44 
mii lei, astfel:  

→ suplimentarea la poziția  “venituri din contractele încheiate cu casa de 

asigurări sociale de sănătate” cu suma de 2.516,66 mii lei; 
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→ diminuarea  poziției  “venituri din contractele încheiate cu direcțiile  de 

sănătate publică din sumele allocate de la bugetul de stat” cu suma de 

4.500,00 mii lei; 

→ diminuarea  poziției „alte venituri din prestări de servicii și alte activități” cu 

suma de 1.000,00 mii lei; 

→ diminuarea poziției „sume alocate pentru stimulentul de risc”cu suma de 

562,50 mii lei; 

→ suplimentarea la poziția “subvenții din bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor curente din domeniul sănătății” cu suma de 1.406,42 mii lei; 

→ suplimentarea la poziția “subvenții din bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” cu suma de 518,00 mii lei; 

→ alocarea la sursa “sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanțarea aparaturii medicale  și echipamentelor de comunicații în urgență în 

sănătate” a sumei de 2.097,00 mii lei; 

→ suplimentarea la sursa“subvenții din bugetul Fondului național unic de 

asigurări de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale” cu suma de 

1.076,86 mii lei; 

→ diminuarea la titlul „cheltuieli de personal” cu suma de 3.622,56 mii lei; 

→ suplimentarea la titlul “bunuri și servicii” cu suma de 2.560,00 mii lei; 

→ suplimentarea la titlul “cheltuieli de capital” cu suma de 2.615,00 mii lei, ; 

Influențele sunt prezentate în anexele la hotărâre. 

IV. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A LISTEI  
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII  ALE  SPITALULUI  OBSTETRICĂ - 
GINECOLOGIE  PLOIEŞTI  PE ANUL 2021 
Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti propune rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli, prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 

4.206,42 mii lei, astfel:  

→ diminuarea la poziția “subvenții din bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” cu suma de 1.924,42 mii lei; 



9 
 

→ diminuarea la poziția “sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanțarea aparaturii medicale  și echipamentelor de comunicații în urgență în 

sănătate” a sumei de 2.282,00 mii lei; 

→ diminuarea la titlul “cheltuieli de capital” cu suma de 4.206,42 mii lei; 

Influențele sunt prezentate în anexele la hotărâre. 

V. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL 
MUZEULUI JUDEȚEAN DE ARTĂ PRAHOVA”ION IONESCU QUINTUS” 
PE ANUL 2021 

      Muzeul Judeţean de Artă Prahova, propune rectificarea bugetului de venituri 

și cheltuieli, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 65,00 
mii lei, astfel: 

→ suplimentarea sursei  „venituri din valorificarea produselor obținute din 

activitatea proprie sau anexa” cu suma de 3,00 mii lei; 

→ suplimentarea sursei  „venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări 

culturale, artistice și sportive” cu suma de 3,00 mii lei; 

→ suplimentarea  sursei „alte venituri din prestări de servicii și alte activități” cu 

suma de 1,50 mii lei; 

→ alocarea la sursa „donații și sponsorizări” a sumei de 2,50 mii lei;  

→ suplimentarea  „subvențiilor pentru instituțiile publice” cu suma de 55,00 mii 

lei; 

→ suplimentarea la titlul “bunuri și servicii” cu suma de 65,00 mii lei; 

Influențele sunt prezentate în anexa nr.1 la hotărâre. 

VI. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL 
MUZEULUI JUDEȚEAN DE ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE PRAHOVA PE 
ANUL 2021   

       Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, propune rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin diminuarea  veniturilor și 

cheltuielilor totale cu suma de 82,00 mii lei, astfel: 
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→ suplimentarea  sursei „alte venituri din prestări de servicii și alte activități” cu 

suma de 30,00 mii lei; 

→ diminuarea sursei „subvenții pentru instituții publice” cu suma de 112,00 mii 

lei; 

→ diminuarea „cheltuielilor de personal” cu suma de 122,00 mii lei; 

→ suplimentarea la titlul “bunuri și servicii” cu suma de 40,00 mii lei, pentru 

desfășurarea în bune condiții a Concursului Național de interpretare și creație 

muzicală „Paul Constantinescu”; 

Influențele sunt prezentate în anexa nr.1 la hotărâre. 

VII. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A LISTEI 
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ALE MUZEULUI JUDEȚEAN DE 
ȘTIINȚELE  NATURII  PRAHOVA  PE ANUL 2021   

        Muzeul Judeţean de Științele Naturii Prahova, propune rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin suplimentarea veniturilor și 

cheltuielilor totale cu suma de 14,98 mii lei, astfel: 

→ alocarea  la sursa „donații și sponsorizări” a sumei de 14,98 mii lei;  

→ suplimentarea la titlul “cheltuieli de capital” cu suma de 14,98 mii lei, pentru 

achiziționarea unei sere interactive; 

→ redistribuirea unor sume între articole și alienate în cadrul titlului “bunuri și 

servicii”;  

Influențele sunt prezentate în anexele la hotărâre. 

VIII. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL 
CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ PRAHOVA  PE ANUL 2021   

      Centrul Județean de Cultură Prahova, propune rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin suplimentarea la sursa  “venituri din prestări 

de servicii și alte activități” și a cheltuielilor cu “bunuri și servicii” cu suma de 44,87 
mii lei. 
       Influențele sunt prezentate în anexa la hotărâre.  
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      Față de cele prezentate mai sus, vă supun aprobării prezentul proiect de  

hotărâre. 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 
IULIAN DUMITRESCU 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 28.354/17.12.2021 
  

 
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 2021 

 

 

I.   RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI PE ANUL 2021 

        VENITURI TOTALE 

La partea de venituri propunem rectificarea cu  suma de 8.129,57 mii lei, 

influențele pe surse prezentându-se astfel: 

→ suplimentarea cu suma de 770,00 mii lei a sursei „cote defalcate din impozitul 

pe venit”, (cod 04.02.01), conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale 

Regionale a Finanţelor Publice Ploiești nr.1.342/08.12.2021; 

→ suplimentarea cu suma de 191,00 mii lei a sursei „sume alocate din cotele din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, (cod 04.02.04), conform 

Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanţelor Publice 

Ploiești nr.1.342/08.12.2021; 

→ diminuarea cu suma de 250,00  mii lei a sursei „sume defalcate din TVA pentru  

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor”, (cod 11.02.01), conform 

Ordonanței Guvernului nr.122/26.11.2021; 

→ suplimentarea cu suma de 6.500,00 mii lei a  sursei „sume defalcate din TVA 

pentru echilibrarea bugetelor locale”, ( cod 11.02.06), conform H.G. 

nr.1.249/10.12.2021; 
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→ suplimentarea cu suma de 1.000,00 mii lei a sursei „donații și sponsorizări”, în 

baza contractului nr.340/PA/07.12.2021 încheiat între OMV Petrom SA și Consiliul 

Județean Prahova; 

→ suplimentarea cu suma de 103,57 mii lei  la sursa „Planuri și regulamente de 

urbanism” – (cod 42.02.05), conform  actului adițional nr.1 la  contractul de finanțare 

nr. 56.979/06.05.2021, încheiat  între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației și Consiliul Județean Prahova,  în cadrul  Programului privind 

elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a 

regulamentelor locale de urbanism;  

→ diminuarea cu suma de 185,00 mii lei  la sursa „Subvenții de la bugetul de stat 

către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate” – (cod 42.02.16), 

conform adresei Direcției de Sănătate Publică Prahova. 

 

CHELTUIELI TOTALE 

La partea de cheltuieli propunem repartizarea sumei de 8.676,57 mii lei , din care 

8.564,57 mii lei reprezintă creșterea de venituri prezentată și 112,00 mii lei 

transferuri disponibilizate deMuzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, precum 

și redistribuiri de sume în structură la solicitarea direcțiilor și unor instituții din 

subordinea Consiliului Județean. 

Influențele pe capitole bugetare, se prezintă astfel: 

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

suplimentarea la titlul 20 -  „bunuri și servicii” cu suma de 1.008,00 mii lei, precum și 

redistribuirea unor sume între articole și alineate  în cadrul programului aprobat la 

titlul  „cheltuieli de personal” și titlul „bunuri și servicii”, conform solicitării Serviciului 

Contabilitate ;  

       Cap. 60.02. – „APĂRARE” –  propunem suplimentarea creditelor bugetare 

aprobate cu suma de 5,00 mii lei, precum și redistribuirea unor sume  între  alineate, 

în cadrul programului aprobat la titlul „bunuri și servicii”, conform solicitării Centrului 

Militar Județean Prahova; 

Cap. 61.02. – „ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ” –  propunem: 
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→ redistribuirea  unor sume între alineate, în cadrul programului aprobat la titlul 

„bunuri și servicii”, conform solicitării Direcției Județene de Pază Prahova; 

→ suplimentarea creditelor bugetare aprobate cu suma de 5,00 mii lei la titlul 

bunuri și servicii, conform solicitării Inspectoratului Județean pentru Situații de 

Urgență;  

       Cap. 65.02. – „ÎNVĂȚĂMÂNT” – propunem : 

→ diminuarea cu suma de 60,00 mii lei  de la titlul 57 „asistență socială”, 

alineatul 57.02.01 „ajutoare sociale în numerar”, conform adresei Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă nr.2 Ploiești, reprezentând alocații  pentru finanțarea drepturilor 

copiilor cu cerințe educaționale speciale; 

→ redistribuirea sumei de 2,00 mii lei între articole și alineate, în cadrul 

creditelor bugetare aprobate la titlul „bunuri și servicii”, conform adresei Centrului 

Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Ploiești; 

→ diminuarea cu suma de 6,00 mii lei  de la alineatul 10.01.15 „Alocații pentru 

transportul la și de la locul de muncă”, conform adresei Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Filipeștii de Târg; 

→ suplimentarea cu suma de 6,00 mii lei  la alineatul „Alocații pentru transportul 

la și de la locul de muncă”, precum și diminuarea cu suma de 62,00 mii lei de la titlul 

57 „asistență socială”, alineatul 57.02.01 „ajutoare sociale în numerar”,  conform 

adresei Centrului Școlar de Educație Incluzivă Breaza, reprezentând alocații  pentru 

finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale; 

→ diminuarea cu suma de 128,00 mii lei  de la titlul 57 „asistență socială”, 

alineatul 57.02.01 „ajutoare sociale în numerar” , conform adresei Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă Vălenii de Munte, reprezentând alocații  pentru finanțarea 

drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale; 

       Cap. 66.02. – „SĂNĂTATE” – propunem: 

→ rectificarea  fișei proiectului „Reabilitare termică și creșterea eficienței 

energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești ” prin redistribuirea unor 

sume între alineate la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”; 
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→ rectificarea fișei proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și 

recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești 

” prin redistribuirea unor sume între alineate la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”; 

→ diminuarea  „transferurilor din bugetele locale  pentru finanțarea cheltuielilor de 

capital din domeniul sănătății” cu suma de 1.924,42 mii lei  (propuși a fi  transferați la 

S.J.U. Ploiești), a  „transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate” 

cu suma de 2.282,00 mii lei (185,00 mii lei credite bugetare retrase de M.S., 2.097,00 

mii lei propuși a fi  transferați la S.J.U. Ploiești) în bugetul Spitalului Obstetrică 

Ginecologie Ploiești, conform solicitării înregistrate la Consiliul Județean Prahova sub 

nr.28.357/17.12.2021; 

→ suplimentarea „transferurilor din bugetele locale  pentru finanțarea cheltuielilor 

curente din domeniul sănătății” cu suma de 1.406,42 mii lei,  a  „transferurilor din 

bugetele locale  pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” cu 

suma de 518,00 mii lei și alocarea la sursa  „transferuri de la bugetul de stat către 

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații 

în urgență în sănătate” a sumei de 2.097,00 mii lei  la  Spitalul Județean de Urgență 

Ploiești. Influențele prezentate rezultă din transferarea sumei de 4.021,42 mii lei din 

bugetul O.G. Ploiești-secțiunea de dezvoltare în bugetul S.J.U.Ploiești-secțiunea de 

dezvoltare și din disponibilizarea sumei de 1.406,42 mii lei  din secțiunea de 

dezvoltare(lista de investiții) și majorarea corespunzătoare a secțiunii de funcționare 

pentru asigurarea cheltuielilor cu „bunuri și servicii”;  

→ alocarea sumei de 1.000,00 mii lei la poziția „cheltuieli de capital” pentru 

achiziționarea unui robot Xenex Light Strike ce va fi utilizat pentru dezinfecția rapidă 

pe baza luminii pulsate cu xenon în scopul limitării răspândirii infecțiilor cu COVID-19; 

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

→ redistribuirea unor sume între articole și alineate, în cadrul  programului 

aprobat la titlul „bunuri și servicii”, conform solicitării Bibliotecii Județene  „Nicolae 

Iorga” Ploiești; 
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→ redistribuirea unor sume între articole și alineate, în cadrul  programului 

aprobat la titlul „bunuri și servicii”, conform solicitării Clubului Sportiv Activ Prahova-

Ploiești; 

→ suplimentarea cu suma de 55,00 mii lei a “Transferurilor către instituții publice” 

la Muzeul Județean de Artă Prahova  „Ion Ionescu Quintus”,  pentru asigurarea plății 

utilităților și serviciilor necesare funcționării instituției; 

→ diminuarea cu suma de 112,00 mii lei a “Transferurilor către instituții publice” 

la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova; 

Cap. 68.02. – „ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ” – propunem: suplimentarea 

creditelor bugetare aprobate în bugetul  D.G.A.S.P.C.Prahova  cu suma de 6.500,00  mii  

lei, precumși redistribuirea unor sume, astfel: 

- cheltuieli de personal pentru achitarea tranșelor legale din sentințe – 2.680,00 mii lei 

- bunuri și servicii – 3.820,00 mii lei 

- redistribuirea sumei de 13,00 mii lei de la alineatul „sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate” la titlul „bunuri  servicii”; 

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

majorarea creditelor bugetare de la poziția 55.01.13 – „Programe de dezvoltare”  cu 

suma de 103,57 mii lei ,  conform actului adițional nr.1 la contractul de finanțare 

încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei și Consiliul 

Județean Prahova privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice 

generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism ; 

      Cap. 84.02. – „TRANSPORTURI” – propunem: 

→ redistribuirea sumei de 15,00 mii lei  între  articole și alineate, în cadrul 

programului aprobat la titlul „bunuri și servicii”, conform solicitării  Direcției Județene 

de Protecția Plantelor și de Întreținerea Drumurilor Județene Prahova; 

→ rectificarea fișei proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene 

identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul 

Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C” prin redistribuirea unor sume între alineate la 

titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020”; 
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Cap. 87.02. – „ALTE ACȚIUNI ECONOMICE” –  propunem redistribuirea sumei de 

5,88  mii lei  între  articole și alineate, în cadrul programului aprobat la titlul  „bunuri și 

servicii”,  conform  solicitării Serviciului Public Județean Salvamont Prahova.  

Influențele se prezintă în anexele la hotărâre. 

II. RECTIFICAREA  BUGETULUI CREDITELOR INTERNE  ÎN PERIOADA 2021-

2022  
   UIP-ul proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate 

în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ 

102K, DJ 102D, DJ 100C”, precum și UIP-ul proiectului „Extindere, reabilitare, 

modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență Ploiești”,  propun rectificarea bugetului pe sursa C pe anii 2021-2022 prin 

redistribuirea unor sume în vederea decontării valorilor eligibile, conform anexei nr.3 

la hotărâre. 

III. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A LISTEI  

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII  ALE  SPITALULUI  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ  

PLOIEŞTI  PE ANUL 2021 

Spitalul Județean de Urgență propune rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 1.552,44 

mii lei, astfel:  

→ suplimentarea la poziția  “venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări 

sociale de sănătate” cu suma de 2.516,66 mii lei; 

→ diminuarea  poziției  “venituri din contractele încheiate cu direcțiile  de sănătate 

publică din sumele allocate de la bugetul de stat” cu suma de 4.500,00 mii lei; 

→ diminuarea  poziției „alte venituri din prestări de servicii și alte activități” cu 

suma de 1.000,00 mii lei; 

→ diminuarea poziției „sume alocate pentru stimulentul de risc”cu suma de 562,50 

mii lei; 

→ suplimentarea la poziția “subvenții din bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor curente din domeniul sănătății” cu suma de 1.406,42 mii lei; 
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→ suplimentarea la poziția “subvenții din bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” cu suma de 518,00 mii lei; 

→ alocarea la sursa “sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanțarea aparaturii medicale  și echipamentelor de comunicații în urgență în 

sănătate” a sumei de 2.097,00 mii lei; 

→ suplimentarea la sursa“subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări 

de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale” cu suma de 1.076,86 mii lei; 

→ diminuarea la titlul „cheltuieli de personal” cu suma de 3.622,56 mii lei; 

→ suplimentarea la titlul “bunuri și servicii” cu suma de 2.560,00 mii lei; 

→ suplimentarea la titlul “cheltuieli de capital” cu suma de 2.615,00 mii lei, ; 

Influențele sunt prezentate în anexele la hotărâre. 

 

 

IV. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A LISTEI  

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII  ALE  SPITALULUI  OBSTETRICĂ - 

GINECOLOGIE  PLOIEŞTI  PE ANUL 2021 

Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti propune rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli, prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 

4.206,42 mii lei, astfel:  

→ diminuarea la poziția “subvenții din bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” cu suma de 1.924,42 mii lei; 

→ diminuarea la poziția “sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanțarea aparaturii medicale  și echipamentelor de comunicații în urgență în 

sănătate” a sumei de 2.282,00 mii lei; 

→ diminuarea la titlul “cheltuieli de capital” cu suma de 4.206,42 mii lei; 

Influențele sunt prezentate în anexele la hotărâre. 

V. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI 

JUDEȚEAN DE ARTĂ PRAHOVA”ION IONESCU QUINTUS” PE ANUL 2021 
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      Muzeul Judeţean de Artă Prahova, propune rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 65,00 mii 

lei, astfel: 

→ suplimentarea sursei  „venituri din valorificarea produselor obținute din 

activitatea proprie sau anexa” cu suma de 3,00 mii lei; 

→ suplimentarea sursei  „venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări 

culturale, artistice și sportive” cu suma de 3,00 mii lei; 

→ suplimentarea  sursei „alte venituri din prestări de servicii și alte activități” cu 

suma de 1,50 mii lei; 

→ alocarea la sursa „donații și sponsorizări” a sumei de 2,50 mii lei;  

→ suplimentarea  „subvențiilor pentru instituțiile publice” cu suma de 55,00 mii lei; 

→ suplimentarea la titlul “bunuri și servicii” cu suma de 65,00 mii lei; 

Influențele sunt prezentate în anexa nr.1 la hotărâre. 

 

 

VI. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI 

JUDEȚEAN DE ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE PRAHOVA PE ANUL 2021   

       Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, propune rectificarea bugetului 

de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin diminuarea  veniturilor și cheltuielilor 

totale cu suma de 82,00 mii lei, astfel: 

→ suplimentarea  sursei „alte venituri din prestări de servicii și alte activități” cu 

suma de 30,00 mii lei; 

→ diminuarea sursei „subvenții pentru instituții publice” cu suma de 112,00 mii lei; 

→ diminuarea „cheltuielilor de personal” cu suma de 122,00 mii lei; 

→ suplimentarea la titlul “bunuri și servicii” cu suma de 40,00 mii lei, pentru 

desfășurarea în bune condiții a Concursului Național de interpretare și creație muzicală 

„Paul Constantinescu”; 

Influențele sunt prezentate în anexa nr.1 la hotărâre. 



20 
 

VII. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A LISTEI 

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ALE MUZEULUI JUDEȚEAN DE ȘTIINȚELE  

NATURII  PRAHOVA  PE ANUL 2021   
        Muzeul Judeţean de Științele Naturii Prahova, propune rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale 

cu suma de 14,98 mii lei, astfel: 

→ alocarea  la sursa „donații și sponsorizări” a sumei de 14,98 mii lei;  

→ suplimentarea la titlul “cheltuieli de capital” cu suma de 14,98 mii lei, pentru 

achiziționarea unei sere interactive; 

→ redistribuirea unor sume între articole și alienate în cadrul titlului “bunuri și 

servicii”;  

Influențele sunt prezentate în anexele la hotărâre. 

VIII. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CENTRULUI 

JUDEȚEAN DE CULTURĂ PRAHOVA  PE ANUL 2021   
      Centrul Județean de Cultură Prahova, propune rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2021, prin suplimentarea la sursa  “venituri din prestări de servicii și 

alte activități” și a cheltuielilor cu “bunuri și servicii” cu suma de 44,87 mii lei. 

       Influențele sunt prezentate 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,            

                 Maria Dovîncă 

                                                                                             ȘEF SERVICIU BUGET ȘI CREANȚE     

  

                                                                                 Daniela Găvan                                  
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