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 HOTĂRÂREA  Nr. 

privind aprobarea  bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 

și estimări pe anii 2019-2021      

                                         

Consiliul Local al municipiului Ploiești  

 văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a 

consilierilor din comisia de buget, finanţe, control, administrarea domeniului public şi 

privat, studii, srategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sarbu, 

Gheorghe Andrei, Oana Claudia Salceanu, Zoica Staicu şi Raportul de specialitate al 

Direcției Economice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  

al municipiului Ploiești pe anul 2018 si a estimărilor pentru anii 2019-2021; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

-    Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

-   Deciziile Directorului General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Ploieşti nr.2910/31.01.2018 si nr. 1185/11.01.2018 privind „Limitele pentru 

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor 

locale pentru anul 2018 şi estimări pentru anii 2019 – 2021”, 

- Hotărârea Guvernului  nr.959/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului  

nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/ preşcolar şi stabilirea finanţării de baza de la bugetul de stat, din 

sumele defalcate din T.V.A.prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/ 

preşcolar, pentru toţti preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu 

particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învatamantul profesional şi 

liceal acreditat, particular şi confesional, modificată prin Hotărârea Guvernului  

nr.32/2017; 

- O.G 90/2017, privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

 

 Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.1, Comisia de buget finanțe, 

control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze   

 

 În temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- 

republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată: 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1  Aprobă bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru 

anii 2019-2021,  conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 



Art. 2  Aprobă lista de investiții finanţate din bugetul local pe anul 2018, conform  

Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Aprobă lista obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul 

local pe anul 2018, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 4 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării 

cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 5 Aprobă numărul de personal permanent, precum şi fondul de salarii, conform 

Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 6 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost 

repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 

plata conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 7  Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2017 în sumă de 

 70.087 mii lei, astfel:  

- suma de 62.014 mii lei se constituie ca sursă de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare;  

- suma de 8.073 mii lei pentru acoperirea diferenţelor de tarif la energia 

termică livrată populatiei 

 

Art. 8 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 .9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte 

 va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Dată în Ploiești, astăzi, 

_________________ 

 

Președinte de ședință 

_______________ 

 

Contrasemnează, 

     Secretarul Municipiului Ploiești, 

 


