AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii
decembrie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43.279/17.12.2020, 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. 43.280/17.12.2020, 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;
▪ Dispoziția Primarului nr. 3378 din 15.12.2020, privind rectificarea Bugetului
de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște;
▪ Dispoziția Primarului nr. 3402 din 16.12.2020 privind rectificarea Bugetului
de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște;
▪ Referatul Poliției Locale Târgoviște nr. 7571/15.12.2020;
▪ Referatul Direcției de Asistență Socială nr. 11974/16.12.2020;
▪ Nota de fundamentare nr. 41456/03.12.2020 a Direcției Managementul
Proiectelor;
▪ Prevederile art. 36 din OUG nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2020;
▪ Rectificarea programului de investiții finanțate din fonduri europene, pe anul
în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de
investiții conform programului atașat;
▪ Prevederile art. 19 alin. (2), art. 42 alin. (1) şi art. 49 alin. (4) şi alin. (5) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ
Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare;
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, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se validează Dispoziția Primarului nr. 3378/15.12.2020, respectiv
Dispoziția Primarului nr. 3402/16.12.2020.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020,
prin:
• Virări de credite bugetare
În vederea desfășurării activității UAT Municipiul Târgoviște și a
instituțiilor subordonate, conform referatelor de specialitate se efectuează virări
de credite bugetare prin diminuare (suplimentare) între capitole, titluri, articole
și aliniate bugetare asa cum sunt prezentate în anexa nr.1
• Modificarea Listei de Investiții finanțate din Fonduri externe prin
înlocuirea obiectivului Creșterea Eficienței Energetice Grădinița
9 (corp vechi) valoare credit de angajament 90 mii lei cu
obiectivul Creșterea Eficienței Energetice Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 3 din Muncipiul Târgoviște, valoare credit de
angajament 90 mii lei. Modificările prezentate sunt cuprinse în
anexa nr. 4.
Art. 2 Modificările aduse Bugetului Local în forma prezentată sunt cuprinse în
anexele nr. 2 și 3.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul
General al Municipiului Târgoviște.
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APROBAT
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 IV 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

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.43.280/17.12.2020
APROBAT
PRIMAR
jr. Daniel Cristian Stan

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere:
• Referatul de aprobare nr. 43.279/17.12.2020
• Dispoziția Primarului nr.3378 din 15.12.2020, privind rectificarea Bugetului
de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște
• Dispoziția Primarului nr.3402 din 16.12.2020 privind rectificarea Bugetului
de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște
• Referatul Poliției Locale Târgoviște nr.7571/15.12.2020
• Referatul Direcției de Asistență Socială nr.11974/16.12.2020
• Nota de Fundamentare nr.41456/03.12.2020 a Direcției Managementul
Proiectelor.
• Prevederile art .36 din O.U.G 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2020.
• Rectificarea programului de investiții finanțate din fonduri europene , pe anul
în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de
investiții conform programului atașat
• Prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 49 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
I. Se validează Dispozitia Primarului nr.3378/15.12.2020 prin care
bugetul local a fost rectificat astel;
Diminuarea veniturilor totale cu suma de 49,17 mii lei, prin:
•
Majorarea cu suma de 49,17 mii lei a prevederilor la indicatorul
11.02.06 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale”.
• Diminuarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 49,17 mii lei,
prin:
• Diminuarea cu suma de 29,44 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul
51.02 “Autorităţi publice şi acţiuni externe“, din care pe titluri:
- Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu
suma de 29,44 mii lei, în bugetul propriu;
• Diminuarea cu suma de 3,10 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul

67.02 “ Cultura, Recreere și Religie “, din care pe titluri:
- Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu
suma de 3,10 mii lei, în bugetul Teatrului Municipal „Tony
Bulandra” Târgovişte;
• Diminuarea cu suma de 16,63 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul
68.02 “Asigurări şi asistenţă socială“, din care pe titluri:
- Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu
suma de 16,63 mii lei, în bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială;
II. Se validează Dispoziția Primarului nr.3402/16.12.2020 prin care
bugetul local a fost rectificat astfel;
I. Virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar prin:
• Virarea de credite bugetare in cadrul capitolului 65.02 “Invatamant“, din
care pe titluri:
Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri si servicii cu suma
de 780 mii lei, în bugetul unitatilor de invatamant;
- Majorarea prevederilor bugetare la titlul Alte cheltuieli – burse cu
suma de 780 mii lei, în bugetul unitatilor de invatamant;
Ținând cont de prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare propun rectificarea
bugetului local pe anul 2020 după cum urmează:
• Rectificarea bugetului local , prin:
• Virări de credite bugetare
În vederea desfășurării activității UAT Municipiul Târgoviște și a
instituțiilor subordonate, conform referatelor de specialitate se
efectuează virări de credite bugetare prin diminuare( suplimentare)
între capitole, titluri, articole și aliniate bugetare asa cum sunt
prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
• Modificarea Listei de Investiții finanțate din Fonduri externe prin
inlocuirea obiectivului Creșterea Eficienței Energetice Gradinița
9( corp vechi) valoare credit de angajament 90 mii lei cu
obiectivul Creșterea Eficienței Energetice Grădinița cu Program
Prelungit Nr.3 din Muncipiul Târgoviște , valoare credit de
angajament 90 mii lei. Modificările prezentate sunt cuprinse în
Anexa nr.4 la prezenta hotărâre
Modificările aduse Bugetului Local în forma prezentată sunt cuprinse în
anexele nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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