
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

 

HOTĂRÂREA  NR. 

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti 

pe anul 2017 

                           

Consiliul Local al municipiului Ploiești   

 Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, prin care 

se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  al municipiului 

Ploiești pe anul 2017. 

 Avand in vedere: 

- prevederile Legii nr.6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017; 

- prevederile art. 19  și 49 din  Legea nr. 273/2006 - Legea privind finantele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Nota de fundamentare a Directiei Relatii Internationale privind finanțarea 

nerambursabila pentru proiectele cu finantare externa, nr.336/11.09.2017; 

-   Nota de Fundamentare nr.1941/14.09.2017 intocmita de Directia Comunicare, 

Relatii Publice, Compartimentul Organizare Evenimente. 

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

republicată, privind administraţia publică locală, republicată si actualizată: 

 

H O T A R AS T E: 

 

 

Art. 1  Aprobă  rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2017,  

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2  Aproba rectificarea listei obiectivelor de investitii finantate din bugetul local si 

bugetul de stat pe anul 2017, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 3   Aproba rectificarea listei obiectivelor de investitii POR 2007-2013 finantate 

din bugetul local pe anul 2017, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4  Ordonatorul principal de credite şi serviciile de specialitate din aparatul 

 Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

 hotărâri. 

 

Art. 5 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, 

 



  

JUDETUL  PRAHOVA   

PRIMARIA  MUNICIPIULUI  PLOIESTI 

 

     

 

 

 

 

                  

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului  local al  municipiului 

Ploiesti  pe anul 2017 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/17.02.2017 - Legea bugetului de stat 

pe anul 2017, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiesti pe anul 

2017 a fost aprobat conform Hotararii Consiliului Local nr.96/03.04.2017 si rectificat 

conform Hotararii Consiliului Local nr.143/30.05.2017, Hotararii Consiliului Local 

nr.187/26.06.2017, Dispoziției primarului nr.5892/29.06.2017, Hotararii Consiliului 

Local nr.214/10.07.2017, Hotararii Consiliului Local nr.233/28.07.2017 si Hotararii 

Consiliului Local nr. 294 /30.08.2017 si Hotararii Consiliului Local 

nr.321/01.09.2017. 

Rectificarea are la baza Nota de Fundamentare nr.336/11.09.2017 intocmita de 

Directia Relatii Internationale si Nota de Fundamentare nr.1941/14.09.2017 intocmita 

de Directia Comunicare, Relatii Publice, Compartimentul Organizare Evenimente. 

           Caracterul de urgenta este dat de necesitatea incheierii  contractelor de achizitii 

publice in cadrul proiectului POCU „O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate 

din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” si de 

infiintarea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ploiești, dezvoltarea 

sustenabila a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești”. 

           

            Astfel: 

 

Veniturile totale ale bugetului local al Municipiului Ploiesti in suma de  

531.788,50 mii lei raman neschimbate. 

 

   Cheltuielile bugetului local al Municipiului Ploiesti în sumă de 577.288,50 mii 

lei, raman neschimbate producandu-se modificari in structura conform Anexa 1 

atasata prezentei. 

 

Fata de cele prezentate mai sus, propun  aprobarea proiectului de hotarare 

alaturat. 

 

          

PRIMAR, 

 

Adrina Florin DOBRE 
 

  

       



PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI 

DIRECTIA ECONOMICA 

  

                      

              

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind rectificarea  bugetului  local al  municipiului 

Ploiesti  pe anul 2017 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/17.02.2017 - Legea bugetului de stat 

pe anul 2017, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiesti pe anul 

2017  aprobat conform Hotararii Consiliului Local nr.96/03.04.2017 si rectificat 

conform Hotararii Consiliului Local nr.143/30.05.2017, Hotararii Consiliului Local 

nr.187/26.06.2017, Dispoziției primarului nr.5892/29.06.2017, Hotararii Consiliului 

Local nr.214/10.07.2017, Hotararii Consiliului Local nr.233/28.07.2017, Hotararii 

Consiliului Local nr. 294 /30.08.2017 si Hotararii Consiliului Local 

nr.321/01.09.2017. 

 

  Veniturile totale ale bugetului local al Municipiului Ploiesti in suma de  

531.788,50 mii lei raman neschimbate. 

Cheltuielile bugetului local al Municipiului Ploiesti în sumă de 577.288,50 mii 

lei, raman neschimbate producandu-se modificari in structura conform Anexa 1 si a 

anexei atasate Notei de Fundamentare intocmita de Directia Comunicare, Relatii 

Publice, Compartimentul Organizare Evenimente in cadrul capitolului 67.02.20 

actiuni culturale atasate prezentei. 

         In listele de investitii (Anexa 2 si Anexa 3) se produc modificari conform Notei 

de Fundamentare a Directiei Relatii Internationale atasate prezentei. 

 

           Caracterul de urgenta este dat de necesitatea incheierii contractelor de achizitii 

publice in cadrul proiectului POCU „O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate 

din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” si de 

infiintarea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ploiești, dezvoltarea 

sustenabila a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești”. 

 

Față de cele prezentate mai sus, propunem  aprobarea proiectului hotărâre 

alaturat. 

 

DIRECTOR EXECUTIV,    SERVICIU BUGET,  

            IMPRUMUTURI, 

  Nicoleta CRACIUNOIU   

 

VIZAT, 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,JURIDIC- CONTENCIOS, 

ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE, 

 

      


