ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 70
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2020
Consiliul Local al municipiului Ploiești:
Văzând Referatul de aprobare nr. 108/16.03.2020 al primarului municipiului
Ploieşti, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 50/16.03.2020 al
Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului
Ploiești pe anul 2020 și Raportul de Specialitate nr. 86/17.03.2020 al Direcţiei
Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte;
Ţinând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanţe,
control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze din
data de 17.03.2020;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art.139 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se vor rectifica în mod corespunzător bugetele de venituri și cheltuieli
ale următoarelor instituții aflate în subordinea Consiliului Local: Administrația
Parcului Memorial ”Constantin Stere”, Club Sportiv Municipal Ploiești, Poliția
Locală, Filarmonica ”Paul Constantinescu”, Teatrul „Toma Caragiu”, Casa de
Cultură „I.L. Caragiale”, conform Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4, Anexei
nr. 5, Anexei nr. 6, respectiv Anexei nr. 7, anexe ce fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3 Se repartizează suma de 100 mii lei alocată pentru achiziționare
dezinfectanți pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și Centrul Creșă
conform Anexelor nr. 8 - 61.
Art. 4 Se aprobă virările de credite pentru Administrația Serviciilor Sociale
Comunitare conform anexei nr. 62.
Art. 5 Împuternicește primarul municipiului Ploiești, în calitate de ordonator
principal de credite, să dispună din suma de 500 mii lei reprezentând „fondul de
rezervă bugetară”, plăți pentru situația de urgență aferentă instituirii carantinei,
respectiv cheltuielile pentru achiziționare dezinfectanți, stocuri pentru urgențe
medicale, obiecte inventar sau mijloace fixe și alte cheltuieli diverse și neprevăzute
generate de situația creată.

Art. 6 Împuternicește primarul municipiului Ploiești, în calitate de ordonator
principal de credite, să procedeze la majorarea bugetului local cu sume de la bugetul
de stat din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului sau orice alte
surse de la bugetul de stat sau alte bugete care se reflectă atât la venituri cât și la
cheltuieli, cu respectarea destinației acestora de la data prezentei.
Art. 7 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terţiari de credite şi
serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art . 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,
Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploieşti, astăzi, 17 martie 2020.
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