
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
PRIMAR 
NR. 120 din 04.12.2020 

P R O I E C T   D E   H O T A R A R E  
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 

al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023 
 

Vazand : 
 Referatul de aprobare nr. 23011 din 04.12.2020 întocmit de Primarul comunei  privind 
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 
2021-2023 ; 
 - adresa D.G.R.F.P. Ploiesti , inregistrata la Primaria comunei Aricestii Rahtivani sub 
nr.18356/17.09.2020 , privind Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2020 conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P Ploiesti 
nr.4541/17.09.2020 ;   

- HCL nr.20 din 19.02.2020 al comunei Aricestii Rahtivani , privind aprobarea utilizarii in 
anul 2020 a excedentului bugetului local ; 

- HCL nr.21 din 19.02.2020 al comunei Aricestii Rahtivani , privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023 ; 

- HCL nr.30 din 18.03.2020 al comunei Aricestii Rahtivani , privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023 ; 

- HCL nr.45 din 15.04.2020 al comunei Aricestii Rahtivani , privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023 ; 

-HCL nr.44 din 15.04.2020 al comunei Aricestii Rahtivani , privind aprobarea utilizarii in anul 
2020 a excedentului bugetului local ; 

- HCL nr.51 din 27.05.2020 al comunei Aricestii Rahtivani , privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023; 

- HCL nr.50 din 27.05.2020 al comunei Aricestii Rahtivani , privind aprobarea utilizarii in 
anul 2020 a excedentului bugetului local; 

- HCL nr.80 din 15.06.2020 al comunei Aricestii Rahtivani , privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023; 

- HCL nr.88 din 29.07.2020 al comunei Aricestii Rahtivani , privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023; 

- HCL nr.87 din 29.07.2020 al comunei Aricestii Rahtivani , privind aprobarea utilizarii in 
anul 2020 a excedentului bugetului local; 

- Dispozitia Primarului nr.214 din 02.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023; 

- Dispozitia Primarului nr.236 din 18.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023; 

In conformitate cu : 
-  prevederile Legii nr.5/2020 , legea bugetului de stat pe anul 2020 ; 
-  prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile   ulterioare; 
- dispozițiile art.129 alin (1), alin (4) lit.a) , art.139 alin.(3) lit.a)  din OUG 57/2019 - privind Codul 
Administrativ ; 

În temeiul art.196 alin (1), lit. b) din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ; 
 

Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani , județul Prahova adopta prezenta  
H O T A R A R E  : 

 
 



  Art.1  Se aproba  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii 
Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023 , dupa cum urmeaza : 

 (1) Conform Dispozitiei Primarului nr.214 din 02.09.2020 , astfel : 
Veniturile bugetului local se rectifica dupa cum urmeaza :  

- Cap.11.02.02 - “ Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor , prin Decizie Director General 
D.G.R.F.P Ploiesti  ” - se majoreaza cu  suma totala de 217.740  lei ,din care : drepturi asistenti 
persoane cu handicap grav sau indemnizatii lunare -suma de 178.130 lei si drepturi copii cu 
cerinte educationale speciale cf. H.G.904/2014- suma de 39.610 lei  ; 
 Cheltuielile bugetului local se rectifica dupa cum urmeaza : 
- cap.67.02 „ Cultura , recreere si religie ’’, subcapitolul 67.05.03 ,, Intretinere gradini publice, 
parcuri ,zone verzi , baze sportive si de agrement  ’’, titlul II ,, Bunuri si servicii ’’ se majoreaza cu 
suma de 100.000 lei ; 
- cap.54.02 „ Alte servicii publice generale ’’, subcapitolul 54.10 ,, Servicii publice comunitare de 
evidenta a persoanelor ”, titlul II ,, Bunuri si servicii ’’ se majoreaza cu suma de 78.130 lei ; 
- cap.65.02 ,, Invatamant ” , subcapitolul 65.03.02 ,, Invatamant primar ” , titlul IX ,, Asistenta 
sociala „ se majoreaza cu suma totala de 39.610 lei dupa cum urmeaza : bugetul Scolii 
Gimnaziale , sat Nedelea cu suma de 4.000 lei , bugetul Scolii Gimnaziale comuna  Aricestii 
Rahtivani cu suma de 35.610 lei ; 

  (2) Conform Dispozitiei Primarului nr.236  din 18.09.2020  , astfel :   
Veniturile bugetului local se majoreaza dupa cum urmeaza : 

- Cap. 11.02.06 - “ Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale ” -sume primite prin HG fond de rezerva , se majoreaza cu  suma totala de 250.000  lei ,; 
 Cheltuielile bugetului local se majoreaza dupa cum urmeaza : 
- Cap.51.02 „ Autoritati publice si actiuni externe  ’’, subcapitolul 51.01.03 ,, Autoritati executive ”, 
titlul II ,, Bunuri si servicii ’’ se majoreaza cu suma de 90.000  lei ; 
- Cap.54.02 „ Alte servicii publice generale ’’, subcapitolul 54.10 ,, Servicii publice comunitare de 
evidenta a persoanelor ”, se majoreaza cu suma totala de 35.000  din care : la titlul I ,, Cheltuieli 
de personal ’’  se majoreaza cu suma de 30.000 lei si la titlul II ,, Bunuri si servicii ’’ se majoreaza 
cu suma de 5.000 lei ; 
- Cap.67.02 „ Cultura , recreere si religie ’’, subcapitolul 67.05.03 ,, Intretinere gradini publice, 
parcuri ,zone verzi , baze sportive si de agrement  ’’, titlul II ,, Bunuri si servicii ’’ se majoreaza cu 
suma de 125.000 lei ; 

Art. 2 In cadrul cap 70.02 ,, Locuinte Servicii si dezvoltare publica  ’’ , subcapitolul 
70.50 ,, Alte servicii in domeniile locuintelor , serviciilor si dezvoltarii comunale  ’’ se 
diminueaza cu suma de 120.000 lei  la  titlul XIII – Active nefinanciare prin desfiintarea obiectivului  
de investitie ,, Achzitionat UTV FIRE DIESEL 4X4 pentru I.S.U ”  ,  iar in cadrul cap .70.02 ,, 
Locuinte Servicii si dezvoltare publica  ’’ , subcapitolul 70.50 ,, Alte servicii in domeniile 
locuintelor , serviciilor si dezvoltarii comunale  ’’ titlul X – Proiecte cu finantare din fonduri 
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se majoreaza cu suma de 
150.000 lei prin infiintarea obiectivului  de investitie ,, Dotare compartiment servicii de utilitati 
publice locale si intretinere din cadrul Primariei Comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova  ’’. 

Art. 3Se aproba lista de investitii pe anul 2020 , conform anexei la prezenta hotarare. 
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se obligă  Serviciul Buget 

Finanțe și Investiții . 
 Art. 5 Comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate  se face prin 
grija secretarului  general al comunei Aricestii Rahtivani. 
 
                                       INITIATOR 
                                         PRIMAR                                                   AVIZAT, 

                      Gheorghe ORBU                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                       Violeta-Neluța PETCU     

 
 

 


