AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca
PROIECT DE HOTĂRĂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020
Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţa ordinară a lunii iulie
2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25917/24.07.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat
prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25918/24.07.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat
prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 49 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
▪ Dispoziţia Primarului nr. 1305/24.06.2020 privind includerea creditelor de
angajament bugetar în cadrul Listei de investiții anexă la Bugetul de Venituri și
Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020;
▪ Dispoziţia Primarului nr. 1477/13.07.2020 privind includerea creditelor de
angajament bugetar în cadrul Listei de investiții - anexă la Bugetul de Venituri și
Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020;
▪ Referatul comun al Direcției Managementul Proiectelor și Direcției Economice nr.
25556/22.07.2020;
▪ Referatele Direcției Managementul Proiectelor nr. 25049/17.07.2020, nr.
25348/21.07.2020, nr. 21883/23.06.2020 și nr. 21884/23.06.2020;
▪ Referatul Direcției de Salubritate, nr. 6059/22.07.2020;
▪ Referatul Clubului Sportiv Școlar Târgoviște nr. 25819/23.07.2020;
▪ Referatul Teatrului Municipal Tony Bulandra, nr. 661/15.07.2020;
▪ Referatul de specialitate al Direcției Grădina Zoologică nr. 25932/24.07.2020;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 169/30.06.2020 privind acordarea unui sprijin financiar
Colegiului Economic „Ion Ghica” în vederea susținerii cofinanțării pentru
implementarea proiectului POCU/633/6/14 “Stagii de practică pentru elevi” Regiuni mai puțin dezvoltate, cod MySMIS 130788
▪ Prevederile H.C.L. nr. 291/27.06.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
în vederea finanțării realizării unor obiective de investițiiAvizele comisiilor de

specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte, modificată prin HCL
nr. 309/29.07.2019;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul
Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se validează Dispozițiile nr. 1305/24.06.2020 și nr. 1477/13.07.2020 ale
Primarului Municipiului Târgoviște.
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020,
conform anexelor 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă modificarea articolului 2 al H.C.L. 291/27.06.2019 privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ în vederea finanțării realizării unor obiective
de investiții, modificată prin nr. H.C.L. 309/29.07.2019, conform anexei nr. 4 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului
Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al
Municipiului Târgoviște.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului municipiului Târgovişte pe anul 2020

Având în vedere necesitatea asigurării creditelor bugetare pentru cheltuielile
de funcționare ale instituției propunem aprobarea rectificării bugetare pe trim III al
anului 2020, în conformitate cu prevederile art.49 alin(4) din Legea 273/2006
actualizată și modificată.

DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Silviana Marin

Nr . ………./…………..2020

APROBAT

Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT
Referitor la oportunitatea promovării proiectului de hotărâre privind
Rectificarea bugetului propriu al UAT Municipiul Târgoviște pe anul 2020

Se validează Dispoziția Primarului nr.1305 din 24.06.2020 privind
includerea creditelor de angajament bugetar în cadrul Listei de Investiții anexă la
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște în sumă de 74 mii lei
la Capitolul Învățământ
Educația de azi ,succesul de mâine în cadrul programului Operațional Capital
Uman POCU 2014-2020 Axa Prioritară 6 Educație și Competențe
➢ Liceul Tehnologic ConatantinBrâncoveanu Târgoviște 29 mii lei
➢ Liceul theoretic I.H.Rădulescu Târgoviște
29 mii lei
ACCES -Activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de
practică ” în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU 2014-2020,pocu
/633/6/14 -Stagii de Practică pentru elevi ,regiuni mai puțin dezvoltate cofinanțare
2,15% Liceul Voievodul Mircea 16 mii lei
Se validează dispoziția Primarului nr.1477 din 13.07.2020 privind includerea
creditelor de angajament bugetar în cadrul Listei de Investiții anexă la Bugetul de
Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște în sumă de 650 mii lei la Capitolul
Bugetar 84.02.Transporturi și Comunicații, pentru Obiectivul Reabilitare
,Modernizare Strada Neagoe Basarab
În conformitate cu prevederile art.49 alin(4) din Legea 273/2006 privind
finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare, având în vedere
necesitatea asigurării funcționării instituției în condiții optime,analizând stadiul
investițiilor aprobate în cadrul Listei de Investiții anexă la Bugetul de Venituri și
cheltuieli pe anul 2020, direcțiile de specialitate propun în baza referatelor
justificative virări de credite bugetare între capitole și aliniate după cum urmează;
Direcția Managementul Proiectelor și Direcția Economică în baza referatului
comun nr 25.556/22.07.2020 ,solicită diminuarea creditelor bugetare de la capitolul
bugetar 84.02 Transporturi și Comunicații în sumă de 1848 mii lei, si suma de 600

mii lei de la Capitolul bugetar 67.02 Cultură, Recreere și Religie urmând să fie
suplimentat bugetul propriu pe următoarele capitole bugetare;
Capitolul 51.03 Autorităti Publice cu suma de 248.700 lei la titlul Bunuri si
servicii pentru desfășurarea in bune condiții a activității instituției
Capitolul Bugetar 54.02 Alte Servicii Publice ,Titlul Rambursări de credite cu
suma de 450.000 lei , pentru plata ratelor aferente datoriei publice interne.
Capitolul Bugetar 55.02 Dobanzi si comisioane cu suma de 855.000 lei
,pentru plata dobânzilor si comisioanelor aferente datoriei publice interne.
Capitolul bugetar 65.02 Invățămint cu suma de 480.000 lei , la Titlul Bunuri
și Servicii,pentru lucrări de întreținere și reparații la Clubul Sportiv Scolar
Târgoviște .
Capitolul Bugetar 67.02. Cultura Recreere și Religie cu suma de 14.300 lei
la titlul Bunuri și Servicii, pentru desfășurarea activității Biroului Protejare
Patrimoniu Cultural și Dezvoltare Turistică, conform referatului 25348/21.07.2020.
In cadrul capitolului bugetar 67.02 , Teatru Municipal Toni Bulandra solicită
și Direcția Grădina Zoologică
conform referatelor nr.661/15.07.2020, și
nr.791/24.07.2020 virări de credite bugetare intre titluri si articole bugetare, in
vederea asigurării funcționării instituției.
Capitolul Bugetar 70.02 Locuinte și Servicii Publice, titlul Bunuri și Servicii
cu suma de 46.000 lei pentru activitatea curentă, precum si cu suma de 54.000 la
Titlul 71 Cheltuieli de Capital pentru obiectivul de investitii Reabilitare ,
Modernizare și Reconversie funcțională a imobilului situat în Piața Mihai Viteazul
nr.1( Casa de Cultură a Sindicatelor) în Centru Cultural Multifuncțional.conform
referatului nr.25049/17.07.2020
Capitolul 74.02 Protecția Mediului Titlul II Bunuri și Servicii cu suma de
200.000 lei pentru desfășurarea activității propria si suma de 100.000 lei pentru
constituirea fondului de dezvoltare IID, la SCCompania de Apa Dambovita,
conf.OUG 195/2008
In cadrul Capitolului Bugetar 74.02 Protecția Mediului , conform referatului
de specialitate nr.6059/22.07.2020 întocmit de Direcția de Salubritate ,se propun
virări de credite in cadrul tilului cheltuieli de personal , bunuri si servicii între
articole și aliniate, precum și modificarea Listei de Investiții prin virări de credite
intre aliniate
În baza referatelor nr.21883/23.06.2020 și nr.21884/23.06.2020 ale Direcției
Managementul Proiectelor se introduc pe Lista de investiții anexă la Bugetul de
Venituri și Cheltuieli obiectivele Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru
Municipiul Târgoviște , valoare estimată 154.700 lei și Strategia Integrată de

Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște 2021-2027,valoare estimată 154.700
lei -credite de angajament.
De asemenea ,se introduce pe lista de Investiții anexă la Bugetul Local credite
de angajament în sumă de 1848 mii lei la capitolul 84 Transporturi și Comunicații
În conformitate cu HCL nr.169/30.06.2020 se introduce pe Lista de Investiții
anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli cofinanțarea pentru implementarea
proiectului POCU/633/6/14”Stagii de practică pentru elevi -Regiuni mai putin
dezvoltate ,cod MySMIS 130788, credit de angajament suma de 12.571 lei derulat
de Colegiul Economic Ion Ghica
Virările de credite bugetare prezenate mai sus sunt cuprinse în Anexa
nr.1 la prezentul proiect de hotărâre și in Lista de Investiții a Bugetului Local( Anexa
nr.2) și Lista de Investiții din Fonduri externe Nerambursabile( Anexa nr.3)
Se modifică art. 2 din HCL 309/29.07.2019 după cum urmează
”Contractarea/garantarea finanțării rambursabile prevăzută la articolul1 se face
pentru finanțarea realizării obiectivelor de investiții conform Anexei nr. 4 la prezenta
hotărâre.
Față de cele enunțate ,supunem spre dezbatere și adoptare propunerile privind
rectificarea bugetului propriu al UAT Municipiul Târgoviște în trimestrul III 2020.
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