
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA  GURA VITIOAREI 
NR.7878 /27.11.2017 
 
                            NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
        pentru validarea dispozitiei primarului nr.445/27.09.201privind rectificarea  
                                              bugetului local 
 
         În conformitate cu dispozitiile art. 45 alin.6 din legea nr.215/2001 , 
legea administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare , am initiat proiectul de hotarare pentru validarea 
dispozitiei primarului nr.445/27.09.2017 privind rectificarea bugetului local. 
         La iniţierea acestui proiect de hotarare am avut in vedere dispoziţia  
nr.445/27.09.2017 emisa în baza deciziei directorului general al D.G.R.F.P 
Prahova nr. 4195/22.09.2017 ,ce contine fisa cu indicatori alocati din unele 
venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, prin care s-a suplimentat 
indicatorul 11.02.02 cu suma de 30 mii lei pentru acordarea în totalitate a 
drepturilor asistenților personelor cu handicap grav sau indemnizații lunare, 
s-a diminuat indicatorul 04.02.01 – Cote defalcate din impozitul pe venit cu 
suma de 92 mii lei , iar la cap. 65.50 Alte cheltuieli în domeniul 
învățământului s-a diminuat cu 2 mii lei la alineatul 57.02.03- tichete de 
creșă și de grădiniță. 
         Drept urmare , s-a procedat la suplimentarea cap.18.02.50 Alte 
impozite și taxe cu suma de 30 mii lei, pentru a se asigura echilibrul bugetar 
iar la partea de cheltuieli, secţiunea de funcţionare s-a diminuat cu suma de 
32 mii lei , la capitolul 68.02.- asistență socială - 30 mii lei pentru drepturile 
asistenților personelor cu handicap grav sau indemnizații lunare și 2 mii lei 
pentru ajutoare sociale în numerar din cadrul subcapitolului – Alte cheltuieli 
în domeniul asistenței sociale. 
        Având in vedere ca dispoziţia emisă de primarul comunei trebuie 
validată de autoritatea locala deliberativă , si ţinand cont de prevederile  
art. 36 alin. 4 lit.a si art.115 alin.1 lit.b din legea nr.215/2001 , legea 
administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile 
ulterioare , supunem aprobarii dumneavoastra acest proiect de hotarare 
pentru validarea dispozitiei primarului nr. 721/20.12.2016 privind 
rectificarea bugetului local. 
                                Consilieri locali :     Stănescu Gheorghe ……. 
                                                                             Bragea Constantin …….     
                                                                             Vasile Daniel ………… 
                                                                              Negoita Elena ….. 
                                                                              Enache Dumitru …… 


