
 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA  

COMUNA BATRANI 

PRIMAR 

Nr. 3943/18.09.2019 

 

 

Proiect de hotarare 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

si a estimarilor pe anii  2020, 2021,2022 

 

         Primarul comunei Batrani, judetul Prahova 

                Având în vedere: 

- Raport de specilitate nr. 3945/18.09.2019 intocmit de Tintareanu Elena-Loredana ; 

-Referat de aprobare  nr.3944/18.09.2019, intocmit de d-nul Necula Gheorghe-primar, 

- Dispozitia primarului nr. 181/31.07.2019, 

-Decizia  Directorului General al D.G.R.F.P Ploiesti nr. 5207/27.08.2019, 

-Cererea de tragere  NR. 12/2019   catre A.F.M. ,  

                 - extras de cont din data de 13.09.2019-MDRAP;  

 
 

           In conformitate cu:                            

-  prevederile Legii bugetului de stat nr. 50/15.03.2019; 

- prevederile art. 19, alin. 1, lit. a  din  Legea  nr .273/2006 privind  finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederilor art.129, alin. 4, lit. c din  O.U.G. NR. 57/2019 pivind Codul Administrativ, 

Prezentul proiect de hotarare necesita intormirea urmatoarelor : raport de specialitate intocmit de d-na 

Tintareanu Elena- Loredana in baza contractului incheiat cu UAT Batrani, raportul  juridic intocmit cu avocat Paun 

Catalin –Bogdan in baza contractului incheiat cu UAT Batrani, avizul de legalitate intocmit de secretar, rapoartele de 

avizare  ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local.  

   

P R O P  U N : 

 

       Art 1.  Rectificarea bugetului local al comunei  Batrani pe anul 2019 si estimarilor pentru anii     2020-  

2022 dupa cum urmeaza : 
      VENITURI: - se majoreaza sursa de venit : 

     -07.03.00-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbre- cu suma de 6000.00 lei, 

     -11.06.00-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale-cu suma de     

3000.00 lei, 

    -18.50.00-Alte impozite si taxe- cu suma de 300.00 lei, 

    -30.05.30-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice- cu suma de 7700.00 lei; 

    -36.50.00-Alte venituri-cu suma de 500.00 lei, 

    -42.65.00-Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala-cu suma de 280800.00 lei, 

    -43.20.00-Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati-cu suma de 

117000.00 lei. 

 

 

CHELTUIELI: 

   - capitolul 51.01.03-Autoritati executive-se majoreaza titlul 20- bunuri si servicii- cu suma de 54.500,00 lei ;   

   - capitolul 74.06.00- Canalizarea si tratarea apelor reziduale- se retrage suma de 70.000,00 lei de  la 

investitita “Distributie alimentare cu apa si infiintare retea canalizare si statie de epurare in comuna Batrani, jud. 

Prahova,avize si dirigentie santier“ ; 



                        - se adauga suma de 50.000,00 lei la investitita 

“Extindere si modernizare retea de apa si canalizare in com. Batrani , jud. Prahova”, 

 - capitolul 84.03.01-Drumuri si poduri- se adauga suma de 330.800,00 lei la investitia “Modernizare drumuri 

de interes local in comuna Batrani, avize, cota ISC, dirigentie santier”, 

        - se adauga suma de 50.000 lei la investitia “Pietruire drumuri de interes 

local ca urmare a lucrarilor de introducere a conductelor de apa si canalizare”. 
      Conform Dispozitiei primarului nr. 181/31.07.2019 s-a procedat la rectificarea bugetului local de venituri 

si cheltuieli pe anul 2019 dupa astfel: 

VENITURI: - se majoreaza sursa de venit 42.65.00 - Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala- 

cu suma de 1.075.870 lei 

 

CHELTUIELI:  
-capitolul  84.03.01- Drumuri si poduri – articolul 71.01.01- se adauga suma de 1.075.870  lei  la investitita 

“Modernizare drumuri de interes local in comuna Batrani, avize, cota ISC, dirigentie santier”. 

            Art.2- Aprobarea Listei obiectivelor de investitii conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare. 
             Dat in comuna Batrani, judetul Prahova , astazi 19.09.2019. 
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JUDETUL PRAHOVA  

COMUNA BATRANI 

PRIMAR 

Nr. 3944/18.09.2019 

 

                                                        REFERAT DE APROBARE 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

si a estimarilor pe anii  2020, 2021,2021       
 

Subsemnatul  Necula Gherghe-primarul comunei Batrani, judetul Prahova propun rectificarea  

bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 din urmatoarele motive :  

              Necesitatea  o reprezinta  prinderea in bugetul local a sumei primite de la Administratia Fondului de 

Mediu ca urmare a Cererii de tragere nr. 12/2019  , a sumei primite de la MDRAP , a sumei primite conform 

Decizia  Directorului General al D.G.R.F.P Ploiesti nr. 5207/27.08.2019  precum si discutarea si aprobarea 

rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli din data de 31.07.2019 aprobat prin Dispozitia primarului nr. 

181/31.07.2019.                    

 

           Oportunitatea  aprobarii   rectificarii bugetului local bugetului local pe anul 2019 si a estimarilor pe anii  

2020, 2021 o reprezinta urmatoarele modificari atat la partea de  venituri cat si la partea de cheltuieli , dupa cum 

urmeaza : 

       Venituri : din verificarea sumelor incasate la data de 31.08.2019 conform  contului de executie al bugetului 

local emis de Trezoreria Valenii de Munte  s-a constatat ca la unele surse de venit s-a incasat mai mult decat s-a 

previzionat in bugetul initial aprobat  astfel : 

     -07.03.00-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbre- cu suma de 6000.00 lei, 

    -18.50.00-Alte impozite si taxe- cu suma de 300.00 lei, 

    -30.05.30-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice- cu suma de 7700.00 lei; 

    -36.50.00-Alte venituri-cu suma de 500.00 lei, 

       Conform Decizia  Directorului General al D.G.R.F.P Ploiesti nr. 5207/27.08.2019 UAT Batrani a primit 

suplimentar suma de 3000 lei  , in trim. IV la sursa de venit 11.06.00-Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, suma care a fost repartizata tot in trim. IV pe partea de cheltuiala 

la capitolul 51.01.03-Autoritati executive, titlul 20- bunuri si servicii  . Tot aici a mai fost adaugata suma de 

14.500 lei in trim. III rezultata din suplimentarea surselor de venit mai sus amintite. 

     Conform Extrasului de cont din data de 12.09.2019 s-a incasat suma  de 280800.00 lei la sursa de venit de 

42.65.00-Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, fiind distribuita pe partea de cheltuieli la 

investitita “Modernizare drumuri de interes local in comuna Batrani, avize, cota ISC, dirigentie santier”, 

           Conform Cererii de tragere nr. 12/2019 Administratia Fondului de Mediu a virat suma de 117000.00 lei  

la sursa de venit 43.20.00-Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati,  

 Avand in vedere faptul ca in bugetul initial de venituri si cheltuieli  pe anul 2019 a fost prinsa partea de 

cofinantare  la investitia “Distributie alimentare cu apa si infiintare retea canalizare si statie de epurare in 

comuna Batrani, jud. Prahova,avize si dirigentie santier“ o suma mai mare decat s-a realizat efectiv  ca lucrari 

facturate si decontate de catre AFM se propune retragerea sumei de 70.000 lei si care impreuna su suma de  

117.000 lei de la AFM  vor fi repartizati astfel : 

 -50.000 lei  la investitita “Extindere si modernizare retea de apa si canalizare in com. Batrani , jud. 

Prahova”, 

-50.000 lei la investitia “Modernizare drumuri de interes local in comuna Batrani, avize, cota ISC, 

dirigentie santier”, 

      -  50.000 lei la investitia “Pietruire drumuri de interes local ca urmare a lucrarilor de introducere a 

conductelor de apa si canalizare”., 



 -37.000 lei  la capitolul 51.01.03-Autoritati executive, titlul 20- bunuri si servicii  . S-a impus aceasta 

majorare a sumelor prinse in bugetul initial la acest titlu deoarece pana in prezent s-au efectuat anumite 

cheltuieli care nu au fost previzionate la inceputul anului si anume: reevaluarea activelor fixe din domeniul 

public si privat al UAT Batrani, lucrari privind arhivarea documentelor ( lucrare care nu s-a executat niciodata 

de la infiintarea UAT), decontarea serviciilor de asistenta juridical, precum si majorarea  serviciilor lunare 

privind telefonie si telecomunicatii, consum energie electrica, etc. 

 Conform Dispozitia primarului nr. 181/31.07.2019 s-a aprobat rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli  cu urmatoarele modificari pe care le supunem dezbaterii si aprobarii Consiliului Local Batrani : 

   VENITURI: - se majoreaza sursa de venit 42.65.00 - Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala- 

cu suma de 1.075.870 lei, suma primita de la MDRAP  conform contractului de finantare incheiat cu UAT 

Batrani  si care in termen de 10 zile lucratoare trebuiau déjà prinsi in bugetul local si decontati catre firma 

prestatoare.  

    CHELTUIELI:  
-capitolul  84.03.01- Drumuri si poduri – articolul 71.01.01- se adauga suma de 1.075.870  lei  la investitita 

“Modernizare drumuri de interes local in comuna Batrani, avize, cota ISC, dirigentie santier”. 
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JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BATRANI 

PRIMARIA 

NR. 3945/18.09.2019 

 

\ 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul  de hotarare privind  rectificarea bugetului local pe anul 2019 

si a estimarilor pe anii  2020, 2021,2021       
 

 

          Necesitatea rectificarea bugetului local pe anul 2019 si a estimarilor pe anii  2020, 2021,2021    o 

reprezinta  prinderea in bugetul local a sumei primite de la Administratia Fondului de Mediu ca urmare a Cererii 

de tragere nr. 12/2019  , a sumei primite de la MDRAP , a sumei primite conform Decizia  Directorului General 

al D.G.R.F.P Ploiesti nr. 5207/27.08.2019  precum si discutarea si aprobarea rectificarii bugetului local de 

venituri si cheltuieli din data de 31.07.2019 aprobat prin Dispozitia primarului nr. 181/31.07.2019. 

 

          Oportunitatea  aprobarii   rectificarii bugetului local bugetului local pe anul 2019 si a estimarilor pe anii  

2020, 2021 o reprezinta  modificare veniturilor si cheltuielilor bugetului local de venituri si cheltuieli astfel 

incat sa cuprinda toate sumele primite din  diverse cofinantari si contracte de finantare  in vederea bunei 

desfasurari a activitatii UAT Batrani atat pentru sectiunea de functionare cat si de dezvoltare. 

 

          Legalitatea proiectului : 

                 -  prevederile Legii bugetului de stat nr. 50/15.03.2019; 

- prevederile Legii nr 273/2006 privind  finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.129, alin. 4, lit. c din  O.U.G. NR. 57/2019 pivind Codul Administrativ, 

 

         Intrarea in vigoare  - la data aprobarii proiectului de hotarare in sedinta Consiliului Local Batrani. 

       Consideram  ca Proiectul de Hotarare  este necesar , oportun si legal  si propun ca acesta  impreuna cu 

intreaga documentatie  sa fie supus  spre dezbatere si aprobare consiliului local . 

 

 

 

INTOCMIT, 

TINTAREANU ELENA LOREDANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA COMUNEI BĂTRÂNI - Inregistrat cu nr.3946/18.09.2019 

 

 

 Referitor la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 şi a 
estimărilor pe anii 2020, 2021, 2022 înregistrat cu nr. 3943/18.09.2019 

  Stimați domni/doamne, 

 Dau acest aviz juridic în conformitate cu prevederile OUG. Nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  

 Am examinat Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 şi a 
estimărilor pe anii 2020, 2021, 2022și acele legi, documente și alte probleme, pe care le-am 
considerat necesare sau adecvate pentru a emite acest aviz. 

 1. Având în vedere cele de mai sus, consider că: 

a) Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 şi a estimărilor pe anii 2020, 
2021, 2022, în conformitate cu OUG. Nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 129 alin. (2) liera b 
coroborat cu art. 129 alin. (4) liera a; 

 este organul competent pentru a aproba, la propunerea primarului rectificarea bugetului local pe 
anul 2019; 

b) Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 şi a estimărilor pe anii 2020, 
2021, 2022 respectă prevederile Legii bugetului de stat nr.50/15.03.2019 şi a prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza celor de mai sus, consider că toate cerințele specificate în legile, regulamentele și 
hotărârile în mod legal obligatorii, aplicate în România în prezent, au fost respectate de Proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 şi a estimărilor pe anii 2020, 2021, 2022 
iniţiat de Primarul comunei Bătrâni. 

 

 

Cu stimă, 
............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/ge4damrs/cu-stima-consilier-juridic-din-partea-imprumutatului-acord?dp=geydiojrgy2dm
https://lege5.ro/Gratuit/ge4damrs/cu-stima-consilier-juridic-din-partea-imprumutatului-acord?dp=geydiojrgy2dm


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA BĂTRÂNI 

PRIMARIA 

NR. 3947/18.09.2019 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

 şi a estimărilor pe anii 2020, 2021, 2022 

 

 

 

 

 Subsemnata, Popescu Magdalena, secretar al comunei Bătrâni, constat că sunt îndeplinite 

prevederile: 

  - Legii bugetului de stat nr.50/15.03.2019 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 129 alin. 2 lit.b coroborat cu art. 129 alin. 4 litera a din OUG nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, 

 Faţă de cele arătate mai sus,  avizez: FAVORABIL 
 

 

SECRETAR, 

POPESCU MAGDALENA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


