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AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și 

aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2019 

 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.27.566/22 noiembrie 2019            
al d-lui ing.Tiseanu Horia Laurenţiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care 
propune aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea 
rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2019; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.27.567/22 noiembrie 2019, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - raportul Comisiei buget, finanţe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură din cadrul Consiliului local 
al Municipiului Câmpina; 

- avizul Secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.27.568/           
22 noiembrie 2019;           

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;  
- art.19, alin.(2), art.26, art.39, art.49, alin.(5) şi art.58 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”a” din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 
 Art.1. – Aprobă modificarea Anexei nr.1 (bugetul local al Municipiului 
Câmpina pe anul 2019), la H.C.L. nr.148/31 octombrie 2019 și Anexei nr. 2 la 
H.C.L. nr.148/31 octombrie 2019, conform Anexei nr.1 și nr.2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. – Aprobă modificarea Anexei nr. 4 (bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Câmpina, pentru activităţile finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2019), la H.C.L. nr.148/31 octombrie 2019, conform 
Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Aprobă modificarea Anexei nr. 5 (bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina pentru activităţile finanţate integral 



sau parţial din venituri proprii pe anul 2019), la H.C.L. nr.148/31 octombrie 
2019,  conform Anexei nr. 4,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. – Aprobă modificarea Anexei nr.5  (bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Municipal Câmpina pentru activităţile finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2019), la H.C.L. nr.100/29 august 2019,  
conform Anexei nr. 5,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. – Aprobă  modificarea ANEXEI nr.6 (bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Serviciului Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale 
Agroalimentare, pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pentru anul 2019) la H.C.L. nr.148/31 octombrie 2019, conform ANEXEI nr.6, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. – Aprobă modificarea Anexei nr. 6 (bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Casei de Cultură ,,Geo Bogza” pentru activităţile finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2019), la H.C.L. nr.119/26 septembrie 2019,  
conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. – Aprobă modificarea Anexei nr. 8 (bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Clubului Sportiv Câmpina, Municipiul Câmpina pentru activităţile 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019), la H.C.L. 
nr.100/29 august 2019,  conform Anexei nr. 8, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.8. – Aprobă modificarea Anexei nr.7A (bugetul local de venituri şi 
cheltuieli al Colegiului Naţional „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina, 
pe anul 2019) și Anexei nr. 7B (bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019), la 
H.C.L. nr.148/31 octombrie 2019, conform Anexei nr.9A și Anexei nr.9B, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.9. – Aprobă modificarea Anexei nr.8A (bugetul local de venituri şi 
cheltuieli al Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina, pe 
anul 2019) și Anexei nr. 8B (bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019), la 
H.C.L. 148/31 octombrie 2019, conform Anexei nr.10A și Anexei nr.10B, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.10. – Aprobă modificarea Anexei nr.14A (bugetul local de venituri şi 
cheltuieli al Liceului Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina, pe anul 2019) 
și Anexei nr. 14B (bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019), la H.C.L. 
10/23 aprilie 2019, conform Anexei nr.11A și Anexei nr.11B, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.11. – Aprobă modificarea Anexei nr.8A (bugetul local de venituri şi 
cheltuieli al Liceului Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina, pe anul 2019) 
și Anexei nr. 8B (bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019), la H.C.L. nr.119/26 
septembrie 2019, conform Anexei nr.12A și Anexei nr.12B, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.12. – Aprobă modificarea Anexei nr.9A (bugetul local de venituri şi 
cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „B.P.Haşdeu”, Municipiul Câmpina, pe anul 
2019) și Anexei nr. 9B (bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019), la H.C.L. 



148/31 octombrie 2019, conform Anexei nr.13A și Anexei nr.13B, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.13. – Aprobă modificarea Anexei nr.17A (bugetul local de venituri şi 
cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Centrală, Municipiul Câmpina, pe anul 2019) și 
Anexei nr. 17B (bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019), la H.C.L. 40/23 aprilie 
2019, conform Anexei nr.14A și Anexei nr.14B, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.14. – Aprobă modificarea Anexei nr.10A (bugetul local de venituri şi 
cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina, pe 
anul 2019) și  Anexei nr. 10B (bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019), la 
H.C.L. nr.119/26 septembrie 2019, conform Anexei nr.15A și Anexei nr.15B, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.15. – Aprobă modificarea Anexei nr.11A (bugetul local de venituri şi 
cheltuieli al Grădiniţei cu program prelungit nr.9, Municipiul Câmpina, pe 
anul 2019) și Anexei nr. 11B (bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019), la 
H.C.L. nr.148/31 octombrie 2019, conform Anexei nr.16A și Anexei nr.16B, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.16. – Aprobă modificarea Anexei nr.12A (bugetul local de venituri şi 
cheltuieli al Grădiniţei cu program prelungit şi program normal „Iulia 
Haşdeu”, Municipiul Câmpina, pe anul 2019) și Anexei nr. 12B (bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, pe anul 2019), la H.C.L. nr. 148/31 octombrie 2019, conform 
Anexei nr.17A și Anexei nr.17B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.17. – Prezenta hotarâre se comunică : 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 

                 - Direcţiei investiţii; 
- Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina; 
- Spitalului Municipal Câmpina 
- Serviciului Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei 

Centrale Agroalimentare 
- Casei de Cultură ,,Geo Bogza” 
- Clubului Sportiv Câmpina 

   - Unităţilor de învăţământ menţionate în hotărâre; 
   
 

        Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
       Consilier,                    Secretar, 
                                                          jr.Moldoveanu Elena  
 
 
Câmpina,    noiembrie  2019 
Nr.  ____            

          Cod FP-06-01, ver.1  



   ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
        P R I M A R 
Nr.27.566/22 noiembrie 2019  

 
     REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor 

terţiari de credite, pe anul 2019 
 

  Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei 
și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor 
ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2019. 

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpina a fost 
elaborată potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe 
anul 2019, ca urmare a: 
- solicitării ordonatorilor terțiari de credite în vederea redistribuirii și suplimentării 
creditelor bugetare pe articole și alineate la bugetul de venituri și cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru acoperirea 
cheltuielilor curente și cheltuielilor de capital; 
- solicitării de redistribuire și suplimentare de credite bugetare între articole şi 
alineate în cadrul bugetului local aprobat de către ordonatorul principal de credite 
pentru acoperirea cheltuielilor curente și cheltuielilor de capital. 
 

VENITURI 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 553,03 mii lei la 

următorii indicatorii: 
– Taxe judicare de timbru cod indicator 07.03 prin suplimentare cu suma de 180,00 
mii lei; 
–  Impozit pe spectacole cod indicator 15.01 prin suplimentare cu suma de 0,50 mii 
lei; 
– Alte taxe pe servicii specifice cod indicator 15.50 prin suplimentare cu suma de 
5,00 mii lei; 
– Venituri din prestări de servicii cod indicator 33.08 prin suplimentare cu suma de 
40,00 mii lei; 
– Contribuția persoanelor beneficiare al cantinelor de ajutor social cod indicator 
33.12 prin suplimentare cu suma de 3,00 mii lei; 
– Venituri din taxe administrative – Taxe extrajudiciare de timbre cod indicator 
34.02 prin suplimentare cu suma de 6,00 mii lei; 



– Alte amenzi, penalități și confiscări cod indicator 35.50 prin suplimentare cu 
suma de 32,00 mii lei; 
– Diverse venituri – Taxe speciale cod indicator 36.50 prin suplimentare cu suma de 
100,00 mii lei; 
– Venituri din valorificarea unor bunuri – Venituri din vânzarea locuințelor 
construite din fondurile statului cond indicator 39.03 prin suplimentare cu suma de 
8,47 mii lei și – Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 
statului sau al unității administrative teritoriale cod indicator 39.07 cu suma de 
32,06 mii lei; 
– Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății cod indicator 42.41 prin 
suplimentare cu suma de 1,89 mii lei; 
– Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile cod indicator 42.69 cu 
suma de 19,17 mii lei; 
– Sume primite din FEDR în contul plăților efectuate în anul curent cod indicator 
48.01.01 cu suma de 31,28 mii lei; 
– Sume primite din FEDR în contul plăților efectuate în anii anteriori cod indicator 
48.01.02 cu suma de 93,66 mii lei; 
 
CHELTUIELI SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

 
Cap 51.02 Autorități publice și acțiuni externe 
Se modifică prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 129,81 mii lei 

prin: suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 213,00 mii lei, diminuarea 
cheltuielilor la bunuri și servicii cu suma de 83,19 mii lei și prin realocare de sume 
între articole și alineate; 

 
Cap.54.02 Alte servicii publice generale 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 33,40 mii lei la 

cheltuieli de personal și prin realocare de sume între articole și alineate; 
 
Cap 61.02 Ordine publică și siguranță națională 
Poliția Locală 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 41,50 mii lei prin: 

diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 50,00 mii lei, suplimentarea 
cheltuielilor la bunuri și servicii cu suma de 12,50 mii lei și diminuarea sumelor 
aferente persoanelor cu handicap neîncadrate cu 4,00 mii lei; 

Protecție civilă și protecție contra incendiilor 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 22,50 mii lei la 

cheltuieli de personal; 
 
Cap.66.02 Sănătate 
Se modifică prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 150,00 mii lei la 

transferuri curente între unități ale administrației publice și prin realocare de sume 
între articole și alineate; 

 
Cap 67.02 Cultură, recreere și religie 
Bibliotecă 



Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 32,00 mii lei la 
cheltuieli de personal; 

Muzeu 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 52,37 mii lei prin: 

diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 56,89 mii lei și suplimentarea 
cheltuielilor la bunuri și servicii cu suma de 4,52 mii lei; 

 
Cap.68.05 Asisțentă socială în caz de invaliditate 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 105,00 mii lei prin: 

diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 155,00 mii lei și suplimentarea 
indemnizațiilor persoanelor cu handicap cu suma de 50,00 mii lei; 

 
Cap 68.11 Creșe 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 56,94 mii lei prin: 

diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 61,00 mii lei, suplimentarea 
cheltuielilor la bunuri și servicii cu suma de 3,06 mii lei, suplimentarea sumelor 
aferente persoanelor cu handicap neîncadrate cu 1,00 mii lei și prin realocare de 
sume între articole și alineate; 

 
Cap 68.15 Cantine de ajutor social 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 44,00 mii lei prin: 

suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 5,00 mii lei, diminuarea 
cheltuielilor la bunuri și servicii cu suma de 50,00 mii lei și suplimentarea sumelor 
aferente persoanelor cu handicap neîncadrate cu 1,00 mii lei; 

 
Cap 68.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 99,50 mii lei prin: 

diminuarea cheltuielilor la bunuri și servicii cu suma de 100,00 mii lei și 
suplimentarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate cu 0,50 mii lei; 

 
Cap 70.50 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Iluminat public 
Se modifică prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 50,00 mii lei 

pentru acoperirea cheltuielilor la bunuri și servciii; 
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 49,99 mii lei la 

cheltuieli cu bunuri și servicii;  
 
Cap.74.02. Protecția mediului 
Se modifică prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 765,08 mii lei la 

cheltuieli cu bunuri și servicii (contract salubritate); 
 
Cap 84 Transporturi 
Străzi 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 50,00 mii lei la 

cheltuieli de personal; 
Cap 87.02 Alte acțiuni economice 



Se modifică prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la 
cheltuieli cu bunuri și servicii. 

 
CHELTUIELI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
 

       Se modifică prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei 
conform Anexei 2. 

 
II.În cadrul ordonatorilor terțiari s-a solicitat rectificare bugetară de către: 

 
Spitalul de psihiatrie Voila, Municipiul Câmpina solicită rectificare de 

buget prin realocare de sume între articole și alineate. 
Spitalul Municipal Câmpina solicită rectificare de buget prin realocare de 

sume între articole și alineate la cheltuieli de funcționare și la cheltuieli de capital 
diminuare cu suma de 4,00 mii lei (ca urmare a comunicării Ministerului Sănătății 
prin retragerea sumei de la aparatură medicală și a echipamentelor de comunicare 
urgentă în sănătate). 

Serviciului Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale 
Agroalimentare solicită rectificare de buget prin realocare de sume între articole și 
alineate la cheltuieli de personal. 

Club Sportiv Câmpina, Mumicipiul Câmpina solicită rectificare de buget 
prin suplimentarea veniturilor proprii cu suma de 30,00 mii lei și realocări de 
credite între articole și alineate. 

Casa Municipală de Cultură ,,Geo Bogza", Municipiul Câmpina solicită 
rectificare de buget prin realocare de sume între veniturile prevăzute pentru anul 
2019. 

Colegiul Național "Nicolae Grigorescu" ,Municipiul Câmpina solicită 
rectificare de buget prin suplimentare cu suma de 0,43 mii lei la CES și realocare de 
sume între articole și alineate la cheltuieli de funcționare. 

Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina solicită 
rectificare de buget prin suplimentare cu suma de 8,00 mii lei la CES. 

Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina solicită rectificare de 
buget prin realocare de sume între articole și alineate și prin realocarea cheltuielilor 
de funcționare prevăzute din venituri proprii pentru finanțarea cheltuielilor de 
capital pentru achiziționarea unui stimulator auto. 

Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina solicită rectificare de 
buget prin realocare de sume între articole și alineate. 

Școala Gimnazială Centrală Municipiul Câmpina, solicită rectificare de 
buget prin realocare de sume între articole și alineate. 

Școala Gimnazială "Ion Câmpineanu", Municipiul Câmpina solicită 
rectificare de buget prin diminuare cu suma de 3,34 mii lei (indemnizație de 
instalare) și realocare de sume între articole și alineate la cheltuieli de funcționare.  



Școala Gimnazială "B.P.Hasdeu", Municipiul Câmpina solicită rectificare 
de buget prin diminuare cu suma de 8,00 mii lei la CES și realocare de sume între 
articole și alineate la cheltuieli de funcționare. 

Grădiniţa cu program prelungit nr.9, Municipiul Câmpina solicită 
rectificare de buget prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la cheltuieli cu 
bunuri și servicii. 

Grădiniţa cu program prelungit şi program normal „Iulia Haşdeu”, 
Municipiul Câmpina solicită rectificare de buget prin suplimentare cu suma de 
3,34 mii lei (indemnizație de instalare) și realocare de sume între articole și alineate 
la cheltuieli de funcționare și cheltuieli de dezvoltare. 

Cadrul legal aplicabil: 
- prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;  
- prevederile art.19, alin.(2), art.26, art.39, art.49, alin.(5) şi art.58 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”a” art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
  
 
 
  

 PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://primariapascani.ro/primarie/wp-content/uploads/2016/01/Proiect-BVC-Pascani-2016.pdf#page=3
http://primariapascani.ro/primarie/wp-content/uploads/2016/01/Proiect-BVC-Pascani-2016.pdf#page=3


 
 

Direcția Economică 
Nr.27.567/22 noiembrie 2019  
       

RAPORT  
privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și 

aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2019 
 

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 
2019, structura bugetului local este realizată pe cele două secțiuni: 

- secțiunea de funcționare; 
- secțiunea de dezvoltare. 
Pe fiecare secțiune, veniturile și cheltuielile sunt structurate conform 

legislației actuale.  
Veniturile bugetul local sunt cuprinse pe surse de proveniență iar 

fundamentarea veniturilor proprii pentru acestă rectificare bugetară a fost realizată 
conform prevederilor legale în vigoare. 

Cheltuielile bugetul local pentru această rectificare bugetară au fost incluse 
urmare a solicitărilor: 

-  ordonatorului principal de credite în vederea realocării de credite bugetare 
între articole și alineate, precum și suplimentarea cheltuielilor de funcționare și 
cheltuielilor de capital; 

- ordonatorilor terțiari de credite în vederea realocării de credite bugetare 
între articole și alineate, precum și suplimentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii. 
 
 

Director executiv economic, 
Ec. Tudorache Florentina - Alice 

 
 
 

Şef serviciu – Impozite și taxe locale, 
Ec. Birligiu Cristi Vasile 

 
 
 

Şef serviciu – Buget, Finanţe, Contabilitate, 
Ec. Pulez Loredana 

 
 
 



 
 

S E C R E T A R 
Nr.27.568/22 noiembrie 2019  
 
 
 

A V I Z 
 

Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile 
art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
analizând prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.27.566/22 noiembrie 2019, formulat de ing.Tiseanu 
Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.27.567/22 noiembrie 2019, întocmit de Direcția economică, din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, privind 
aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea 
rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2019, motivat de 
prevederile: 

- Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;  
- art.19, alin.(2), art.26, art.39, art.49, alin.(5) şi art.58 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”a” și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
  

SECRETAR, 
jr.Elena Moldoveanu 
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