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                                   HOT RÂRE 

 privind aprobarea bugetului general al  U.A.T.C.Gura Vitioarei în anul 2018,   

                    precum şi estim rile pentru anii 2019-2021 

  

 
          inând cont de prevederile legii nr. 2/2018 privind  bugetul de stat pe anul 
2018, precum şi de prevederile H.G.nr.30/2018 pentru modificarea si completarea 
H.G.nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 
costului standard per elev/preşcolar si stabilirea finan ării de bază a unita ilor de 
învă ământ preuniversitar de stat , care se asigură din bugetul de stat , din sume 
defalcate din TVA , 
          Luând act de prevederile art.1, art.2 alin.1 şi alin.3 din Hotărârea Guvernului 
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizi ie publică/acordul cadru din legea 
nr.98/2016 privind achizi iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,    
         inând cont de prevederile art.32 –Cote defalcate din impozitul pe venit , 
alin.1 lit.a si c si alin.2 si alin.6, art.33 alin.3 lit.a si lit.b din legea nr.273/2006 
privind finan ele publice locale, cu modificările si completările ulterioare , 
         Având in vedere decizia nr.2985/8.02.2018 , înso ită de două anexe, emisă de 
către directorul general al D.G.R.F.P Prahova ,privind repartizarea pe anul 2018 si 
pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finantare cheltuieli prevazute la 
art.104 alin.2 lit.b-d din legea educatiei nationale nr.1/2011 si estimările pentru anii  
2019,2020 şi 2021, pentru unită ile administrativ-teritoriale din judetul Prahova, 
         inând cont de hotărârea Consiliului Jude ean Prahova nr.16/16.02.2018,  
 privind repartizarea pe unită i administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 ,  
         Luând act de nota de fundamentare a viceprimarului comunei , avizul de 
legalitate al secretarului comunei , avizul favorabil al comisiei pentru activită i 
economico –financiare , amenajarea teritoriului şi urbanism , 



         În temeiul dispozitiilor art.36 alin.4 lit.a , art.45 alin.2 lit.a , art.48 alin.2 si 
art.115 alin.1 lit.b, alin.3, alin.5-alin.7 din legea nr. 215/2001, legea administra iei 
publice locale republicată , cu modificările si completările ulterioare , 
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova , 
 
                            

                                      HOT R ŞTE : 
 
ART.1 –Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al U.A.T.C.Gura Vitioarei în 
anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021 , pe structura clasifica iei bugetare pe 
modelele formularelor aprobate de către Ministerul Finan elor Publice, conform 
anexelor care fac parte integranta din prezenta hotărâre . 
ART. 2 –Se aprobă numărul de personal , permanent şi temporar , precum şi 
fondul salariilor de bază având în vedere ştatele de func ii aprobate , conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 
ART. 3– Se aprobă lista de investi ii la nivelul U.A.T.C.Gura Vitioarei pe capitol 
bugetar , în conformitate cu creditele de angajament şi cu duratele de realizare a 
investi iilor , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART. 4 –Se aprobă programele multianuale , conform anexelor care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
ART. 5 - Se aprobă strategia de contractare şi programul anual de achizi ii publice 
în anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART. 6- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  
consilierul şi inspectorul de specialitate cheltuieli din biroul contabilitate , impozite 
şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei. 
ART.7 –Prezenta hotărâre se aduce la cunoştin ă publică si se comunică la : 
Institu ia Prefectului - jude ul Prahova , D.G.R.F.P. Prahova , Primarul localită ii , 
Consiliul Jude ean Prahova ,Trezoreria Vălenii de Munte ,compartimentele de 
resort din aparatul de specialitate al primarului , prin grija Secretarului unită ii 
administrativ- teritoriale Gura Vitioarei. 
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