
 ROMANIA 
   JUDETUL PRAHOVA  
   COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 
  PRIMAR 
            Nr.35 / 01.04.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-2024 
 

 
Văzând : 
 
- Referat de aprobare cu nr.10788/01.04.2021, prezentat de primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani,în care se propune și se fundamentează adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și 
estimari 2022-2024 ; 
-  Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe 
anul 2021 conform Decizia Directorului General al DGRFP Ploiesti  ; 
În conformitate cu :   
-  prevederile Legii nr.15/2021 , legea bugetului de stat pe anul 2021 ; 
- prevederile art.19 , lit.a) ,alin.1, din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale , 
cu modificările și completările  ulterioare; 
-  dispozițiile art.129 alin (1) coroborat cu  alin. (4) lit.a )  din OUG 57/2019 - privind Codul 
Administrativ ; 
 În temeiul  art.139 alin (3) lit. a) și al art.196 alin (1), lit. a) din OUG 57/2019 - 
privind Codul Administrativ ; 
    

Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani , județul Prahova 
HOTĂRĂȘTE : 

 
 

Art.1 (1) Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 
2021 și estimări 2022-2024, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare . 
(2) Detalierea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe sectiunea 
de functionare  pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024 sunt prevazute in anexa nr.2 la 
prezenta hotarare ; 
(3) Detalierea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe sectiunea 
de dezvoltare pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024 sunt prevazute in anexa nr.3 la 
prezenta hotarare ; 
Art.2 (1) Se aproba alocatiile bugetare pentru ordonatorii tertiati de credite dupa cum 
urmeaza: 
a) Pentru Scoala Gimnaziala comuna Aricestii Rahtivani suma de 2.162.000 lei,potrivit 
anexei nr.4 la prezenta hotarare ; 
b)  Pentru Scoala Gimnaziala sat Nedelea comuna Aricestii Rahtivani suma de 
1.360.000 lei  , potrivit anexei nr.5 la prezenta hotarare . 
         (2) Sumele aprobate potrivit alin.(1) se aloca din bugetul de venituri si cheltuieli al 
comunei Aricestii Rahtivani , aprobat conform art.1 din prezenta hotarare. 
 
 Art.3 Se aproba lista de investitii pe anul 2021, conform anexei nr.6 la prezenta hotarare. 
 Art.4 Anexele nr. 1 ,2 , 3, 4, 5 si 6 fac parte integranta din prezenta  hotarare. 



 
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri se obligă primarul   comunei 
Ariceștii  Rahtivani , prin Serviciului Buget Finanțe și Investiții . 

    Art.3 Comunicarea prezentei hotărâri autoritaților, instituțiilor și persoanelor interesate se 
face prin  grija secretarului general al comunei . 

  
 
 
 
 
                                   INIȚIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe ORBU 

 
                                                                                                                    
                                                                                                                     
 
                                                                                                                    AVIZAT 

         SECRETAR GENERAL  AL U.A.T 
Violeta - Neluța PETCU  

  



































































































 
 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA ARICESTII RAHTIVANI 
PRIMAR 
Nr.10788/ 01.04.2021 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotarare privind 

 aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani 
 pe anul  2021 si estimari 2022-2024 

 
 
 
 
 
  Avand in vedere : 

- Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale Finante Publice Ploiesti 
,privind proiectul de buget pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2024 ; 
  -  prevederile Legii nr.15/2021 , legea bugetului de stat pe anul 2021 ; 

-  prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 
completarile   ulterioare; 

- prevederile Legii resposabilitatii fiscal bugetare nr. 69/2010, cu modificarile si completarile      
ulterioare.; 
      -- prevederile art.19 , lit.a) ,alin.1, din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale , 
cu modificările și completările  ulterioare; 
-  dispozițiile art.129 alin (1) coroborat cu  alin. (4) lit.a )  din OUG 57/2019 - privind Codul 
Administrativ ; 
 În temeiul  art.139 alin (3) lit. a) și al art.196 alin (1), lit. a) din OUG 57/2019 - privind Codul 
Administrativ ; 

Va supun spre aprobare proiectul  de buget local 2021 si estimari 2022-2024 al comunei 
Aricestii Rahtivani , conform anexei care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare . 

Avand in vedere cele prezentate , propun Consiliului Local adoptarea unei Hotarari in acest 
sens. 
 
 
 
 
 
 

      PRIMAR, 
                  Gheorghe ORBU      
   



PRIMARIA COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI 
Serviciul Buget Finante si Investitii 
NR. 10791/01.04.2021 
 
 
 
 

RAPORT   
la proiectul de hotarare privind aprobarea 

 bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani  
pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 

 
 
 Avand in vedere prevederile: 
 

- Prevederile Legii nr.15/2021 , legea bugetului de stat pe anul 2021 ;; 
-  Legii nr.273/2006 , legea finantelor publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- Adresa  D.G.R.F.P. Ploiesti privind repartizarea pe an si pe trimestre a sumelor alocate 

din unele venituri ale bugetului de stat aprobate pe anul 2020 si repartizarea sumelor 
din unele venituri ale bugetului de stat pentru estimari pe anii 2021, 2022, 2023 
conform  Decizie Director General al D.G.R.F.P. Ploiesti pentru unitatile administrativ 
teritoriale din judetul Prahova; 
 Va supun spre aprobare bugetul de cheltiuieli al comunei Aricestii Rahtivani , pe cele 
deoua sectiuni , dupa cum urmeaza : 

                                                                                                                                                                                                      
   1.SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

Avand in vedere : 
- prevederile Legii nr.15/2021 , legea bugetului de stat pe anul 2021 ; 
- prevederile Legii nr.273/2006 , legea finantelor publice locale , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- adresa D.G.F.P. Prahova prin care se comunica limitele pentru sumele defalcate din  

unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021 si 
estimari pentru anii 2022-2024 , in vederea intocmirii proiectului de buget pentru anul 2021 si 
estimari pentru anii 2022-2024 ; 

Cheltuielile la Sectiunea de Functionare sunt cuprinse pe capitolele si subcapitole, pe 
categorii de cheltuieli care potrivit legii se finanteaza din bugetul local.  

Cheltuielile sunt previzionate avand in vedere contractele in derulare, contractele ce 
urmeaza a fi incheiate in anul bugetar 2021  organigrama si statul de functii al aparatului de 
specialitate al primarului, unele cheltuieli sunt previzionate tinand cont de realizarile anilor 
precedenti.  

Bugetarea cheltuielilor pentru capitolul invatamant a avut la baza propunerile efectuate de 
catre ordonatorii tertiari de credite: Scoala Gimnaziala Aricestii Rahtivani si Scoala Gimnaziala, 
sat Nedelea comuna Aricestii Rahtivani 

 Cheltuielile au fost dimensionate in raport cu veniturile fundamentate pe surse . 
Detalierea Sectiunii de Functionare, pe capitole , subcapitole , titluri si alineate este  

prezentata centralizat in anexa la proiectul de hotarare. 
 
 
 Total venituri aferente celor doua sectiuni ( functionare si dezvoltare) =40.070.000 lei 
 Total cheltuieli aferente celor doua sectiuni ( functionare si dezvoltare)= 75.781.000 lei 
    Sectiunea de functionare este asigurata integral de la bugetul local , in sensul ca atat 
veniturile cat si cheltuielile aferente acesteia sunt in suma de 26.157.000  lei . 
 Suma de 49.624.000 lei este aferenta cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si reprezinta 
totalul obiectivelor de investitii pe anul 2021 . Din totalul cheltuielilor de dezvoltare in suma de 
49.624.000  lei , din execedentul bugetului local rezultat dupa incheierea exercitiului bugetar al 



anului  2020  este utilizata suma de 35.711.000 lei, iar diferenta in suma totala de 13.913.000 lei 
este asigurata astfel :din sectiunea de  functionare 13.763.000 lei si din finantare din fonduri 
externe suma de 150.000 lei . 
  
 Avand in vedere cele prezentate, consideram ca Proiectul de Hotarare indeplineste    
conditiile legale in materie si poate fi supus spre dezbatere si aprobare in sedinta de Consiliu 
Local . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Serviciul Buget Finante Investitii 
 

Zegheru Camelia Maria , 
Bostina Laura 

 
 


