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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNACORNU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2), precum şi pe cele ale art. 138 alin. (1), (4) şi (5) din Constituţia 
României, republicată;  
b) art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
precădere pe cele ale capitolului III; 
e)   Legii bugetului  de stat pe anul 2017 nr. 6/2017; 
f)   Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017; 
g) Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
h) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare 
i)  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 
j)  Legii educaţiei naţionale, nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
k) Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
l) Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 republicată şi aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;  
m) Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
m) art.I alin.2 din O.U.G. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, 

ţinând seama de:  
a) decizia directorului D.G.R.F.P. Prahova, pentru repartizarea cotelor şi sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat;     
b) fişele cu indicatori pentru bugetul local alocaţi din unele venituri ale bugetului de stat  pe anul 2017 
conform Deciziei Directorului Executiv al D.G.F.P. Prahova şi estimări pentru anii 2018-2020; 
c) hotărârea Consiliului Local nr.71 din 21 decembrie 2016, privind aprobarea  impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2017 la nivelul comunei Cornu, 

realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, în contextul prevederilor art. 6 din Lege nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 
1549 din 28 februarie 2017 şi  asigurând afişarea proiectului bugetului local pe anul 2017 la Primăria 
comunei Cornu, în contextul prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proiect definitivat la data de 30 martie 2017;  

constatând că nu sunt depuse contestaţii privind proiectul bugetului local pe anul 2017, 
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  luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
2303/27.03.2017; 
b) raportul de specialitate întocmit de Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, 
înregistrat sub nr. 2304/27.03.2017; 
c) rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 ale Consiliului Local; 

luând în considerare: 
a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 2017, precum şi pentru anii 
2018 - 2020;  
b) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, precum şi cadrul de 
cheltuieli pe termen mediu; 
c) strategia privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu, 

analizând prevederile  art. 27, art. 36 alin. (2) lit. b) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. a), 
raportate la prevederile art. 63 alin. (1) lit. c) combinate cu cele ale alin. 4) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre prevede şi autorizează pentru anul 2017: 
a) veniturile structurate pe capitole şi subcapitole; 
b) cheltuielile structurate pe destinaţii, cu detalierea pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, 

precum şi alineate şi paragrafe, după caz; 
c) responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor/ serviciilor publice de 

interes local implicate în procesul de execuţie a bugetului local al comunei Cornu. 
           (2) Bugetul local pe anul 2017 are la bază principiile: universalităţii, transparenţei şi 

publicităţii, unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului. 
           (3) Bugetului local pe anul 2017 este prevăzut în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
           (4) Se aprobă numărul de personal, potrivit art. 26 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform statului de funcţii anexat 
prezentei hotărâri. 

          (5) Se ia act că în termenul de 15 zile de la data afişării proiectului bugetului local pe anul 
2017 nu s-au depus contestaţii cu privire la acesta. 

 
Art. 2. - Bugetul local pe anul 2017 se stabileşte la venituri în sumă de 13.230,00 mii lei, iar la 

cheltuieli, în sumă 17.159,96 mii lei. 
 
Art. 3. - (1) Veniturile bugetului local pe anul 2017 reprezintă limite minime de realizat care 

permit efectuarea cheltuielilor. 
              (2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2017 nu se realizează, 
ordonatorul de credite limitează efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzător 
veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei realizării acestora până la finele anului. 
             (3) Ordonatorul principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar: 
a) monitorizează gradul de realizare a veniturilor proprii, stabilind măsuri de eficientizare a acestei 
activităţi; 
b) pentru neîndeplinirea obligaţiilor pe linie de constatare, stabilire, încasare, urmărire şi control a 
oricăror venituri proprii ale bugetului local, precum şi pentru neînregistrarea ori înregistrarea 
necorespunzătoare a oricăror acte sau fapte generatoare de materie impozabilă în evidenţele ce se 
conduc la nivelul administraţiei publice locale, aplică persoanelor vinovate sancţiunile prevăzute de 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Art. 4. - (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2017 reprezintă limite maxime care 
nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii.  
              (2) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de 
către ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor 
bugetare aprobate. 

(3) Pentru organizarea evenimentului cultural artistic „Sărbătoarea florilor de tei”, prilejuită de 
ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIa  se aprobă alocarea de la bugetul local  a sumei de 1.400 mii 
lei, urmând a se stabili măsurile organizatorice, perioada de desfăşurare şi detalierea cheltuielilor 
necesare, prin hotărâre a Consiliului Local. 
              (3) Având în vedere că la nivelul comunei Cornu nu este încadrat un consilier juridic, serviciile 
de reprezentare juridică pentru comuna Cornu se realizează în baza unui contract de asistenţă juridică 
încheiat de Primarul comunei Cornu şi un cabinet de avocatură, în limita creditelor bugetare aprobate. 
             (4)Pentru anul 2017 se aprobă un număr de 25 posturi de asistent personal pentru persoanele cu 
handicap grav. 

 
Art. 5. – Primarul, în calitatea de ordonator principal de credite, stabileşte salariile de bază, 

indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, pentru 
toate persoanele care au calitatea de angajat în raporturile cu comuna Cornu, în calitatea acesteia de 
angajator, persoană juridică, potrivit actelor normative în vigoare. 

 
Art. 6. - (1) Directorul Şcolii „Profesor Cristea Stănescu” Cornu în calitatea de ordonator 

terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) şi (4) şi art. 22 alin. (1) şi (3) Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, utilizează creditele bugetare ce i-au fost 
repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţii de învăţământ cu personalitate juridică pe care o 
conduce, inclusiv a structurilor fără personalitate juridică componente ale acesteia, potrivit prevederilor 
din bugetul aprobat şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. 

               (2) Directorul Şcolii „Profesor Cristea Stănescu” Cornu şi consiliul de administraţie 
al acesteia răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii. 

 
Art. 7.- (1) Ordonatorul principal de credite aprobă, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege ori 

prin prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul local, 
în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară efectuarea 
cheltuielilor. 

             (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul local ori în 
bugetul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, altele decât Şcoala „Profesor Cristea Stănescu” 
Cornu, li se aprobă de către  ordonatorul  principal de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă 
de control financiar preventiv propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele 
bugetare aprobate şi destinaţia acestora, pe baza notelor de fundamentare/referatelor de necesitate 
prezentate de conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice interesate. 

         (3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării oricăror 
cheltuieli aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din bugetul local se stabilesc de către ordonatorul 
principal de credite, în condiţiile legii. 

Art. 8. - (1) Primarul comunei asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri, inclusiv 
efectuarea prin dispoziţie a acestuia, a următoarelor operaţiuni: 

a) virarea de credite; 
b) încadrarea asistenţilor personali din structura Serviciului public pentru protecţia specială 

a persoanelor cu handicap, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr.45/2012, cu respectarea 
numărului de asistenţi personali stabiliţi aprobaţi; 

c) rectificarea bugetului local. 
            (2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) se supun 

validării Consiliului Local la prima şedinţă a acestuia. 
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Art. 9. – Se aprobă utilizarea excedentului din anii precedenţi, în sumă de 3.929.961,34 lei, 

pentru cheltuieli de investiţii la secţiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei Cornu. 
 
Art.10. - Dacă bugetul local pe anul 2018 nu a fost aprobat până cel târziu la data 30 

decembrie 2017, se autorizează ordonatorul de credite al comunei să aplice în continuare bugetul anului 
2017, până la aprobarea noului buget. 

     
   Art.11. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv, doamna Daniela CHIŢU, 
- D.G.R.F.P. Prahova 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

             Ioan MANTA 
                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                    SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                                                     Daniela IANCU 
Cornu,  30 martie 2017 
Nr. 30 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                               nr. 2303/27.03.2017 
CONSILIUL LOCAL CORNU 
PRIMAR      
                                                                                               

REFERAT DE APROBARE 
proiect de hotărâre:  bugetul local al comunei Cornu pe anul 2017 

 
Potrivit	 36	alin.(1),	 alin.(2),	 lit.b,	 si	 alin.(4),	 lit.a	 din	Legea	nr.	 215/2001	a	 administraţiei	

publice	 locale,	 republicată,cu	 modificările	 şi	 completările	 ulterioare	 şi	 art.39	 alin.6	 din	 Legea	
nr.273/2006	privind	finanţele	publice	locale,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	aprobarea	
bugetului	local	reprezintă	dreptul	şi	în	acelaşi	timp	obligaţia	Consiliului	Local.	Proiectul	de	buget	
pentru	comuna	Cornu	pe	anul	2017	a	fost	întocmit	în	contextul	păstrării	echilibrelor	economice,	
astfel	încât	ţintele	propuse	pentru	anul	2017	să	fie	menţinute	în	limitele	proiectate.	

Fundamentarea	veniturilor	bugetului	 local	 s‐a	realizat	 în	baza	 legislaţiei	 fiscale	actuale	şi	
ţinându‐se	cont	de:	
‐	 prevederile	 legii	 nr.339/2015	 –	 legea	 bugetului	 de	 stat	 pe	 anul	 2016	 şi	 a	 legislaţiei	 fiscale	
subsecvente;	
‐	 deciziei	 directorului	 D.G.R.F.P.	 Prahova,	 pentru	 repartizarea	 cotelor	 şi	 sumelor	 defalcate	 din	
unele	venituri	ale	bugetului	de	stat;					
b)	fişele	cu	indicatori	pentru	bugetul	local	alocaţi	din	unele	venituri	ale	bugetului	de	stat		pe	anul	
2017	conform	Deciziei	Directorului	Executiv	al	D.G.F.P.	Prahova	şi	estimări	pentru	anii	2018‐2020;	
c)	 hotărârea	 Consiliului	 Local	 nr.72	 din	 21	 decembrie	 2017,	 privind	 aprobarea	 	 impozitelor	 şi	
taxelor	locale	pentru	anul	2017	la	nivelul	comunei	Cornu,	

Cheltuielile	 bugetului	 local	 pentru	 anul	 2017	 sunt	 fundamentate,	 dimensionate	 şi	
repartizate	 pe	 destinaţii,	 respectiv	 pe	 acţiuni,	 activităţi,	 programe,	 proiecte,	 obiective	 care	 se	
efectuează	 în	 concordanţă	 cu	 atribuţiile	 ce‐i	 revin	 autorităţii	 administraţiei	 publice	 locale,	 cu	
priorităţile	stabilite	de	acestea,	în	vederea	funcţionării	şi	în	interesul	colectivităţii	locale.	În	cadrul	
bugetului	 de	 dezvoltare	 s‐au	 cuprins	 o	 parte	 din	 sumele	 necesare	 continuării	 investiţiilor	 în	
continuare:	precum	şi	demararea	unele	investiţii	noi	care	sunt	detaşiate	în	anexa	nr.4	la	proiectul	
de	hotărâre.	

	În	 ceea	 ce	 priveşte	 bugetul	 de	 funcţionare,	 acesta	 este	 alcătuit	 pentru	 finanţarea	
cheltuielilor	de	personal,	bunuri	şi	servici,	asistenţă	socială	precum	şi	lucrări	de	reparaţii	necesare	
pentru	 funcţionalitatea	activităţilor	 şi	 instituţiilor	publice	 locale.	Cheltuielile	de	personal	au	 fost	
incluse	în	buget	prin	respectarea	raportului	privind	numărul	de	personal	angajat	cu	salariul	brut	
aferent,	luând	în	calcul	contribuțiile	aferente	întregului	an	2017.	

	
Pornind	de	la	sumele	alocate	şi	veniturile	preconizate	a	se	realiza,	apreciem	că	repartizarea	

bugetului	 s‐a	 făcut	 ţinând	 cont	 de	 principiile	 realităţii	 şi	 echilibrului	 bugetar,	 astfel	 încât	
activitatea	 Primăriei	 şi	 a	 instituţiilor	 subordonate	 Consiliului	 local	 să	 se	 desfăşoare	 în	 condiţii	
normale.	 În	 baza	 celor	 expuse	mai	 sus,	 a	 fost	 elaborat	 prezentul	 proiect	 de	 hotărâre	 pe	 care	 îl	
înaintez	spre	aprobare	Consiliului	Local.		

	
	
	

Primar,		
Cornel	NANU	
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PRIMARIA COMUNEI CORNU 
DIRECTIA PENTRU MONITORIZAREA 
 PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
 
                                                                                                                              Nr. 2304/27.03.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al Comunei Cornu pe anul 2017 

 
1.Necesitatea si oportunitatea 
Legea bugetara anuala stabileste structura veniturilor si destinatia cheltuielilor bugetelor locale, 

regimul acestora, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul de executie al 
acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare stabileste principiile, cadrul general si proceduril privind formarea, administraea, angajarea si 
utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice 
locale. 

2. Legalitatea 
Sustinerea din  punct de vedere legal este fundamentata conform urmatoarelor prevederi: 

 Legii nr. 6/16.02.2017 pentru aprobarea  bugetului de stat pe 2017; 
 Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
 Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti privind sumele alocate din unele 

venituri ale Bugetului de Sat pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020; 
 O.U.G. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice in anul 2017, 

precum si unele masuri fiscal-bugetare; 
 Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 H.G. nr. 993/2015 pentru  modificarea H.G.nr. 72/2013 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea 
finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din 
bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale , pe baza costului 
standard per elev/prescolar ; 

 Legii nr. 215/2001 a administratie publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

3. Consideratii de ordin economic: 
constituit din: 
I. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2017 in suma de 
13.230,00  mii lei si estimari pentru anii 2018-2020, pe cele doua sectiuni de functionare si 
dezvoltare; 
II. Bugetul local detaliat  la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2017 in suma de 
17.159,96 mii lei si estimari pentru anii 2018-2020, pe cele doua sectiuni de functionare si 
dezvoltare. 
Excedentul Bugetului local este in suma totala de 3.929.961,34 lei. 
I.Bugetul Local la venituiri detaliat pe capitole si subcapitole pe anul 2017  este prezentat 
in anexa nr. 1 . 
Potrivit art.26 al Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Bugetul Local a fost constituit pe cele doua sectiuni: 
‐ Sectiunea de functionare – Anexa nr. 2 si 
‐ Sectiunea de dezvoltare – Anexa nr. 3. 

In cazul in care veniturile sectiunii de dezvoltare sunt mai mici decat cheltuielile aceleiasi 
sectiuni ,echlilibrul bugetar se asigura din varsaminte din veniturile sectiunii de functionare. 
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Veniturile totale ale Bugetului Local pe anul 2017 sunt in suma de 13.230,00  mii 
lei,constituite din :     

                   - venituri proprii                   4.590,00 mii lei 
                   -sume defalcate din T.V.A   2.409,00 mii lei  
  
Veniturile proprii pe anul 2017 reprezinta 34,69% din veniturile totale ale bugetului 

local. Fudamentarea acestora s-a bazat , conform art.5, alin. (2) dinLegea  nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare: ”pe constatarea si evaluarea 
materiei impozabile si a bazei de impozitare”  in functie de care se calculeaza impozitele si 
taxele aferente , precum si pe alte elemente specifice, precum si a prevederilor art.14 , alin.(7) 
din aceeasi lege “la nivelul incasarilor din anul precedent”. 

  Veniturile proprii se compun din: 
  -cote si sume defalcate din impozitul pe venit    2.548,00 mii lei 
  -impozite si  taxe persone  fizice si juridice      1.609,00 mii lei 
  -taxe pe utilizarea bunurilor                                260,00 mii lei 
   
  Sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor sunt in suma totala de 2.409,00 mii lei  si reprezinta:  
-cheltuieli cu salariile si contributiile aferente ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat  
1.074,00 mii lei. 
-cheltuieli conf. art. 104, al. (2),lit. b)-d)din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile 
ulterioare 102,00 mii lei. 
-sume pentru aplicare precederi Legea 85/2016 12,00 mii lei. 
-drepturi asistenti pers. Cu handicap sau indemnizatii 1039,00 mii lei 
-ajutor incalzire locuinte 5,00 mii lei 
-drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015  5,00 mii lei 
-drepturi copii cu cerinte educationale speciale  44,00 mii lei 
  II. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2017  este 
prezentat in anexa nr. 1 
  Pentru anul 2017 cheltuielile bugetului local sunt fundamentate si dimensionate pe cele 
doua sectiuni –anexele 2 si3 : 
-sectiunea de functionare in suma de 5.307,70 mii lei; 
-sectiunea de dezvoltare in suma de 11.852,26 mii lei. 

Excedentul anilor precedenti  in suma de 3.929.961,34 lei se regaseste in sectiunea de 
dezvoltare si este utilizat pentru finantarea cheltuielilor de capital. 

Cheltuielile  sectiunii de functionare  sunt prezentate pe capitole, subcapitole, titluri de 
cheltuieli, aricole si alineate in -  Anexa nr.2 

1.Capitolul 51.02-Autoritati  publice si actiuni externe, subcapitolul Autoritati executive,  in 
suma totala de 1.525,00 mii lei, include titlurile: 

-cheltuieli de personal in suma de 1.155,00 mii lei, 
-bunuri si servicii in suma de 370,00  mii lei. 
2.Capitolul 61.02 ordine publica si sigranta nationala, in suma totala de 167,00 mii lei  ,pentru 

urmatoarele subcapitole: 
2.1 Protectie civila si protectie contra incendiilor –pentru finantarea cheltuielilor pentru 

situatii de urgenta , protectie civila, PSI-respectiv bunuri si servicii in suma de 17 mii lei; 
2.2 Ordine publica –pentru finantarea cheltuielilor compartimentului politie locala ,include: 
-cheltuieli de personal in suma de 131,00 mii lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 19,00 mii lei. 
3.Capitolul 65.02- Invatamant, in suma totala de 1.377,00 mii lei 
-cheltuieli de personal in suma de 1.117,00 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, 

indemnizatiilor si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente 
acestora,in suma de220,70 mii lei cu finatare de la bugetul de stat, plata navetei personalului didactic, 
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didactic auxiliar  si nedidactic la si de la locul de munca in suma de 31,00 mii lei, cu finantare de la 
bugetul local. 

-bunuri si servicii in suma de 184,00 mii lei, pentru cheltuieli privind intretinerea si functionarea 
unitatilor de invatamant, cu finantare de la bugetul de stat si finantare complementara in suma de 82,00 
mii lei pentru transportul elevilor si reparatii curente cladire scoala. 

-alte cheltuieli reprezentand bursele elevilor in suma de 27,00 mii lei, cu finantare de la bugetul 
local si drepturi copii cu cerinte speciale in suma de 44,00 mii lei 

4.Capitolul 67.02 Cultura , recreere si religie,  cuprinde urmatoarele subcapitole: 
4.1Biblioteci comunale- suma repartizata este de 106.50  mii lei din care:  
-cheltuieli de personal in suma de 78.00 mii le; 
-bunuri si servicii in suma de 28.50 mii lei. 
4.2 Cultura-suma repartizata este de 104.50 mii lei din care: 
-cheltuieli de personal in suma de 69.00 mii lei; 
-bunuri si servicii in suma de 35.50  mii lei. 
4.3 Sport si tineret –suma repartizata este de 125.70 mii lei din care: 
-cheltuieli de personal in suma de 20.20 mii lei; 
-bunuri si servicii in suma de 105.50 mii lei. 
4.4. Intretineri gradini publice si spatii verzi-suma repartizata este de 9.50 mii lei pentru 

bunuri si servicii. 
4.5 Alte servicii in domeniile culturii si recreerii-suma repartizata este de 325.00 mii lei din 

care 
-bunuri si servicii in suma de 140.00 mii lei; 
-transferuri catre asociatii si fundatii si religie in suma de 185.00 mii lei 
- 5.Capitolul 68.02 Asistenta sociala, -suma repartizata este de 1.051,00  mii lei din care: 
-cheltuieli de personal in suma de 446,00 mii lei 
-asistenta sociala 605,00  mii lei pentru indemnizatii persoane cu handicap, ajutoare de urgenta, 

incalzire locuinte cu lemne in sezonul rece. 
6.Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica-suma repartizata este de 366,50  mii 

lei din care: 
-cheltuieli de personal in suma de 195,00 mii lei; 
-bunuri si servicii in suma de 171,50 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si 

functionare sera si iluminat public. 
7.Capitolul 83.02 Agricultura si silvicultura-sumare partizata este de 35,00 mii lei pentru 

bunuri si servicii. 
8.Capitolul 84.02 Transporturi –suma repartizata este de 115,00  mii lei pentru bunuri si 

servicii. 
Pentru sectiunea de dezvoltare cheltuielile propuse a se realiza in anul 2017 , in suma totala de 

11.852,26 mii lei sunt prezentate pe capitole si surse de finantare, conform anexelor  nr. 3 si 4 care fac 
parte integranta din prezenta hotarare , cu urmatoarele precizari: 

-Capitolul 67.02.Cultura ,recreere si religie-295.26  mii lei; 
-Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica- 3.400,00  
-Capitolul 74.02 Protectia mediului-642,00 mii lei; 
-Capitolul 84.02 Transporturi -7.515.00 mii lei. 
 

            Obiectivele de investitii ce urmeaza a fi executate in anul 2017 sunt prezentate in anexa nr. 4. 
 
Concluzii: Proiectul de hotărâre îndeplineşte cerinţele de necessitate, oportunitate şi legalitate pentru a fi 
înaintat spre aprobare Consiliului Local al comunei Cornu. 
 

 Directior executiv,                                                            Inspector,  
 Chitu Daniela                                                                   Barbu Irina 

	



COMUNA CORNU
JUDETUL PRAHOVA Anexa nr.2 la HCL nr.30/30.03.2017

                                                                                                                           - MII LEI -
AN 2017 TOTAL Influente Influente Influente

INFLUENT
E an 2017 2018 2019 2020

00.01 5307,70 0,00 5307,70 5254,00 5364,00 5472,50

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

VENITURI PROPRII(00.02-11.02+00.16-37.02) 48.02 4590,00 0,00 4590,00 4492,00 4460,00 4517,00

I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02 5303,70 0,00 5303,70 5250,00 5360,00 5468,50

A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 6883,00 0,00 6883,00 6957,00 7023,00 7193,00

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 2604,00 0,00 2604,00 2371,00 2382,00 2395,00

00.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 1)  01.02.01

00.06 2604,00 0,00 2604,00 2371,00 2382,00 2395,00

Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 56,00 0,00 56,00 57,00 58,00 59,00

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul person  03.02.18 56,00 0,00 56,00 57,00 58,00 59,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 2548,00 0,00 2548,00 2314,00 2324,00 2336,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 1755,00 0,00 1755,00 1764,00 1772,00 1780,00

04.02.04 793,00 0,00 793,00 550,00 552,00 556,00

A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.5005.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50

A2.  IMPOZIT PE SALARII - TOTAL         - Restante anii anteriori - 06.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii      - Restante anii anteriori - 06.02.02

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09 1609,00 0,00 1609,00 1736,00 1686,00 1723,00

Impozite si  taxe pe proprietate   (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 1609,00 0,00 1609,00 1736,00 1686,00 1723,00

Impozit si taxa pe cladiri    (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 1290,00 0,00 1290,00 1410,00 1353,00 1383,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 350,00 0,00 350,00 359,00 367,00 375,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 940,00 0,00 940,00 1051,00 986,00 1008,00

Impozit si taxa pe teren  (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 256,00 0,00 256,00 262,00 268,00 274,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 210,00 0,00 210,00 215,00 220,00 225,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 33,00 0,00 33,00 34,00 35,00 36,00

Impozitul pe terenul din extravilan   *) 07.02.02.03 13,00 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03 13,00 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50 50,00 0,00 50,00 51,00 52,00 53,00

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 2669,00 0,00 2669,00 2849,00 2954,00 3074,00

11.02 2409,00 0,00 2409,00 2583,00 2683,00 2798,00

11.02.01

11.02.02 2281,00 0,00 2281,00 2451,00 2551,00 2662,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si 
Municipiului Bucureşti 

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

BUGETUL LOCAL CENTRALIZAT LA NIVELUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE
PENTRU SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
FIZICE                (cod 03.02+04.02)

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
JURIDICE  (cod 01.02)

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 
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Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor local 11.02.06 128,00 128,00 132,00 132,00 136,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxe hoteliere 12.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit pe spectacole 15.02.01 0,00 0,00 0,00

Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50

16.02 260,00 0,00 260,00 266,00 271,00 276,00

Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 204,00 0,00 204,00 209,00 213,00 217,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 147,00 0,00 147,00 151,00 154,00 157,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 57,00 0,00 57,00 58,00 59,00 60,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 55,00 0,00 55,00 56,00 57,00 58,00

16.02.50 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Alte impozite si taxe 18.02.50 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12 -1579,30 0,00 -1579,30 -1707,00 -1663,00 -1724,50

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţiona 30.02.01

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.03 ) 30.02.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividende de virat de catre SC si companiile nationale si SC cu capit    30.02.08.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte venituri din proprietate 30.02.50

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte venituri din dobanzi 31.02.03

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 -1579,30 0,00 -1579,30 -1801,00 -1759,00 -1822,50

33.02 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10

Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24

Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie so33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 23,00 0,00 23,00 23,00 23,00 23,00

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 12,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 11,00 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01.02 91,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00

35.02.02

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

36.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare 
de activitati

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 
activitati   (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 
impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 
constatate odata cu  confiscarea potrivit legii

Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)



Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05

36.02.06

36.02.11

Alte venituri 36.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 -1695,30 0,00 -1695,30 -1825,00 -1783,00 -1846,50

Donatii si sponsorizari 37.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.02.03 -1695,30 0,00 -1695,30 -1825,00 -1783,00 -1846,50

Alte transferuri voluntare 37.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16 0,00 0,00 0,00

40.02 0,00 0,00 0,00

40.02.06

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**) 40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporar    40.02.11

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat    (cod 00.20) 42.02 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

00.20 4,00 0,00 4,00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21

Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28

Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29

Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combust 42.02.32

Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 X X

42.02.34 4,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socia42.02.35

Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36 X X

42.02.37

42.02.40

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate  42.02.42

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44

42.02.45

42.02.46

Subventii de la alte administratii   (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 0,00 0,00 0,00

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01

43.02.04

43.02.07

43.02.08

49.02 5307,70 0,00 5307,70 5254,00 5364,00 5472,50

(cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02) 0,00

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare
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Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în 
situaţii de extremă dificultate  **)

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitii in turism

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru 
finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si 
subventionarea locurilor de munca 

Subventii primite de  la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială 
pentru persoanele cu handicap

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor 
restante ale centralelor de termoficare

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul 
Social European

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                                                         
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului 
local (cu semnul minus)

Taxe speciale

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri

B.  Curente                                                                                                                       
(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 
la42 02 37+42 02 40+42 02 41)

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii 
publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii



Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 1525,00 0,00 1525,00 1563,00 1596,00 1628,00

Din total capitol:

            Chelt. de personal 10 1155,00 0,00 1155,00 1184,00 1210,00 1235,00

Bunuri si servicii 20 370,00 0,00 370,00 379,00 386,00 393,00

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 0,00 0,00 0,00

Din total capitol:

Alte servicii publice generale 0,00 0,00 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 0,00 0,00 0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55,02 0,00 0,00 0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20 0,00 0,00 0,00

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 167,00 0,00 167,00 170,00 172,00 174,00

Din total capitol:

             Chelt. de personal 10 131,00 0,00 131,00 134,00 136,00 138,00

Bunuri si servicii 20 36,00 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00

Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 1377,00 0,00 1377,00 1298,00 1326,00 1354,50
Din total capitol:

              Chelt. de personal 10 1117,00 0,00 1117,00 1116,00 1142,00 1167,50

Bunuri si servicii 20 184,00 0,00 184,00 106,00 108,00 111,00

ajutoare sociale 57 49,00 0,00 49,00 44,00 44,00 44,00

Burse 59 27,00 0,00 27,00 27,00 27,00 27,00

Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 671,20 0,00 671,20 616,00 628,00 640,00

Din total capitol:

Chelt. De personal 10 167,20 0,00 167,20 170,00 172,00 174,00

Bunuri si servicii 20 319,00 0,00 319,00 327,00 332,00 337,00

Transfer 59,51 185,00 0,00 185,00 119,00 124,00 129,00

68.02 1051,00 0,00 1051,00 1078,00 1102,00 1125,00
Din total capitol:

Chelt. de personal 10 446,00 0,00 446,00 458,00 468,00 477,00

Bunuri si servicii 20 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala 57 605,00 0,00 605,00 620,00 634,00 648,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 366,50 0,00 366,50 375,00 383,00 391,00

Din total capitol:

Chelt. de personal 10 195,00 0,00 195,00 200,00 205,00 210,00

Bunuri si servicii 20 171,50 0,00 171,50 175,00 178,00 181,00

Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74,02 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:

Bunuri si servicii 20 0,00 0,00 0,00

Agricultura, silvicultura   (cod 83.02.03+83.02.06+83.02.50) 83,02 35,00 0,00 35,00 36,00 37,00 38,00

Din total capitol: 0,00

Bunuri si srvicii 20 35,00 0,00 35,00 36,00 37,00 38,00

Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 115,00 0,00 115,00 118,00 120,00 122,00

Din total capitol:

Bunuri si srvicii 20 115,00 0,00 115,00 118,00 120,00 122,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.02 0,00

REZERVE 97.02 0,00

EXCEDENT     (cod 00.01-49.02) 98.02 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                           
(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68



          DEFICIT 1)         (cod 49.02-00.01) 99.02 0,00 0,00 0,00

                         Preşedinte de şedinţă, Secretarul comunei Cornu,
Ioan MANTA            Iancu Daniela
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COMUNA CORNU Anexa nr.4 la H.C.L. nr.30/30.03.2017
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                                                 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII
FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL pe anii 2017-2020

De la 
bugetul local

Pe seama 
transf. de la 
bugetul de 

stat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TOTAL din care 38.894,05 38.894,05 7.671,74 30.044,05 11.852,26 4.368,26 0,00 0,00 7.484,00 11.852,26 4.368,26 1.352,00 8.067,00 1.783,00 1.846,50
TOTAL CAP. 51.02 7.970,00 7.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 688,00 690,50
TOTAL CAP. 65.02. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAP 67.02 8.811,66 8.811,66 5.209,56 3.361,84 295,26 295,26 0,00 0,00 0,00 295,26 295,26 0,00 145,00 1.095,00 1.156,00
TOTAL CAP 70.02 6.851,00 6.851,00 0,00 6.851,00 3.400,00 400,00 0,00 0,00 3.000,00 3.400,00 400,00 0,00 3.451,00 0,00 0,00
TOTAL CAP. 74.02 1.373,00 1.373,00 93,00 1.181,00 642,00 136,00 0,00 0,00 506,00 642,00 136,00 0,00 638,00 0,00 0,00
TOTAL CAP. 84.02 13.888,39 13.888,39 2.369,18 10.680,21 7.515,00 3.537,00 0,00 0,00 3.978,00 7.515,00 3.537,00 1.352,00 3.733,00 0,00 0,00
Lucrari in continuare 20.832,39 20.832,39 7.671,74 12.322,65 6.805,00 3.673,00 0,00 0,00 3.132,00 6.805,00 3.673,00 0,00 4.516,00 550,00 0,00
Lucrari noi 17.821,40 17.821,40 0,00 17.821,40 4.852,00 500,00 0,00 0,00 4.352,00 4.852,00 500,00 1.352,00 3.551,00 1.188,00 0,00
C Alte cheltuieli de 
investitii 240,26 240,26 0,00 0,00 195,26 195,26 0,00 0,00 0,00 195,26 195,26 0,00 0,00 45,00 0,00

3.Dotari independente 59,00 59,00 0,00 0,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.Alte cheltuieli de 
investitii 181,26 181,26 0,00 0,00 136,26 136,26 0,00 0,00 0,00 136,26 136,26 0,00 0,00 45,00 0,00

A.LUCRARI IN 
CONTINUARE - TOTAL 20.832,39 20.832,39 7.671,74 12.322,65 6.805,00 3.673,00 0,00 0,00 3.132,00 6.805,00 3.673,00 0,00 4.516,00 550,00

TOTAL CAP 67.02. 7.023,00 7.023,00 5.209,56 1.813,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 145,00 550,00 550,00
1.Cap.67.02.03.30-
71.01.01 / 1. Centrul 
Cultural

7.023,00 7.023,00 5.209,56 1.813,44 100,00 100,00 - - - 100,00 100,00 - 145,00 550,00 550,00

- -
TOTAL CAP 74.02 1.273,00 1.273,00 93,00 1.181,00 542,00 36,00 0,00 0,00 506,00 542,00 36,00 0,00 638,00 0,00 0,00
2.Cap 74.02.06.-56      
2.Extindere,modernizar
e si reabilitare retea apa 
uzata in com Cornu-
PNDR             

1.273,00 1.273,00 93,00 1.181,00 542,00 36,00 506,00 542,00 36,00 638,00 - -

- -

Denumirea obiectivului - 
data inceperii executiei ( 
luna , anul ) - nr. Si data 
actului de aprobare 

Estimat 2018

Din care:

Realiz. 
Cumulat la 
31.12.2016

Ramas de 
executat 

2017-2020

Din care:

PREVEDERI 2017
FINANTATE DIN:

Total 
alocatiii 

bugetare 

TOTAL RD. 
7+8+13

Valoarea 
totala 

Valoarea 
totala Estimat 2019 Estimat 2020

Surse 
proprii

Credite 
externe 

Credit
e 

bancar
e 

Alte surse 
constituite 
potrivit legii
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De la 
bugetul local

Pe seama 
transf. de la 
bugetul de 

stat

Denumirea obiectivului - 
data inceperii executiei ( 
luna , anul ) - nr. Si data 
actului de aprobare 

Estimat 2018

Din care:

Realiz. 
Cumulat la 
31.12.2016

Ramas de 
executat 

2017-2020

Din care:

PREVEDERI 2017
FINANTATE DIN:

Total 
alocatiii 

bugetare 

TOTAL RD. 
7+8+13

Valoarea 
totala 

Valoarea 
totala Estimat 2019 Estimat 2020

Surse 
proprii

Credite 
externe 

Credit
e 

bancar
e 

Alte surse 
constituite 
potrivit legii

TOTAL CAP. 84.02 12.536,39 12.536,39 2.369,18 9.328,21 6.163,00 3.537,00 0,00 0,00 2.626,00 6.163,00 3.537,00 0,00 3.733,00 0,00
Cap. 84.02.03.01-56 / 
3.Modernizarea retelei 
de drumuri de interes 
local –PNDR mas. 7.2

7.463,00 7.463,00 67,00 6.557,00 3.663,00 1.037,00 2.626,00 3.663,00 1.037,00 3.733,00 -

Cap.84.02.03.01-71  
4.Imbunatatirea retelei 
de drumuri de interes 
local  : str. Preot 
Provinceanu,str. 
Gradinitei,str. 
Primaverii,str. Marin 
Preda, str. Ing. Ion 

5.073,39 5.073,39 2.302,18 2.771,21 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 - -

LUCRARI NOI 17.821,40 17.821,40 0,00 17.821,40 4.852,00 500,00 0,00 0,00 4.352,00 4.852,00 500,00 1.352,00 3.551,00 1.188,00
TOTAL CAP. 51.02 7.970,00 7.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 688,00 690,50
Cap. 51.02.03.01-
71.01.01 /1.Sediu nou 
Primarie

7.970,00 7.970,00 7.970,00 100,00 688,00 690,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAP. 67.02 1.548,40 1.548,40 0,00 1.548,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 606,00
Cap. 67.0205.01-710101 
/ 2.Copertina Baza 
Sportiva

1.548,40 1.548,40 1.548,40 500,00 606,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-
-

TOTAL CAP. 70.02 6.851,00 6.851,00 0,00 6.851,00 3.400,00 400,00 0,00 0,00 3.000,00 3.400,00 400,00 0,00 3.451,00 0,00 0,00

Cap. 70.02.05.01-56 
3.Extinderea capacitatii 
de stocare a apei 
potabile in gospodaria 
de apa , modernizarea 
si reabilitarea retelei de 
apa potabila in com 
Cornu-PNDR 

6.851,00 6.851,00 6.851,00 3.400,00 400,00 3.000,00 3.400,00 400,00 3.451,00

TOTAL CAP.74.02 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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De la 
bugetul local

Pe seama 
transf. de la 
bugetul de 

stat

Denumirea obiectivului - 
data inceperii executiei ( 
luna , anul ) - nr. Si data 
actului de aprobare 

Estimat 2018

Din care:

Realiz. 
Cumulat la 
31.12.2016

Ramas de 
executat 

2017-2020

Din care:

PREVEDERI 2017
FINANTATE DIN:

Total 
alocatiii 

bugetare 

TOTAL RD. 
7+8+13

Valoarea 
totala 

Valoarea 
totala Estimat 2019 Estimat 2020

Surse 
proprii

Credite 
externe 

Credit
e 

bancar
e 

Alte surse 
constituite 
potrivit legii

Cap. 74.02.06-71 
4.Canalizare str. Sinaii 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL CAP. 84.02 1.352,00 1.352,00 0,00 1.352,00 1.352,00 0,00 0,00 0,00 1.352,00 1.352,00 0,00 1.352,00 0,00 0,00 0,00
Cap. 84.02.03.01-71 / 
4.Consolidare str. 
Topseni (calamitati)

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 -

Cap. 84.02.03.01-71 / 
4.Consolidare str. Valea 
Rea(calamitati)

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 -

Cap. 84.02.03.01-71 
6.Consolidare str. 
Dumbrava Minunata, 
str. Ing. Ion Nistorica, 
STR. Primaverii , aleea 
Cucului (calamitati)

752,00 752,00 752,00 752,00 752,00 752,00 752,00 -

-

C. ALTE CHELTUIELI 
DE  INVESTITII - TOTAL 240,26 240,26 0,00 0,00 195,26 195,26 0,00 0,00 0,00 195,26 195,26 0,00 0,00 45,00 0,00

CII .Dotari TOTAL 59,00 59,00 0,00 0,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAP. 51.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAP. 67.02 59,00 59,00 0,00 0,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap. 67.02.05.01-
71.01.03 / 1.Litere 
volumetrice Baza 
Sportiva

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

Cap. 67.02.05.01-
71.01.03 
/2.Supraveghere video 
Sala de Sport

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

TOTAL CAP.  84.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CIV-
1.Proiecte,asistenţă,etc. 181,26 181,26 0,00 0,00 136,26 136,26 0,00 0,00 0,00 136,26 136,26 0,00 0,00 45,00 0,00
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De la 
bugetul local

Pe seama 
transf. de la 
bugetul de 

stat

Denumirea obiectivului - 
data inceperii executiei ( 
luna , anul ) - nr. Si data 
actului de aprobare 

Estimat 2018

Din care:

Realiz. 
Cumulat la 
31.12.2016

Ramas de 
executat 

2017-2020

Din care:

PREVEDERI 2017
FINANTATE DIN:

Total 
alocatiii 

bugetare 

TOTAL RD. 
7+8+13

Valoarea 
totala 

Valoarea 
totala Estimat 2019 Estimat 2020

Surse 
proprii

Credite 
externe 

Credit
e 

bancar
e 

Alte surse 
constituite 
potrivit legii

TOTAL CAP. 65.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAP. 67.02 181,26 181,26 0,00 0,00 136,26 136,26 0,00 0,00 0,00 136,26 136,26 0,00 0,00 45,00 0,00
Cap. 67.05.01-71.01.30 / 
1.Proiectare terenuri 
sportive

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 - -

Cap.67.02.05.01-
71.01.30 2.PT 
Reabilitare muzeu 
Biblioteca

131,26 131,26 86,26 86,26 86,26 86,26 45,00

TOTAL CAP. 74.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- -

TOTAL CAP. 84.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- - -
- - -

 TOTAL CAP. 70.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                            

Secretarul comunei Cornu
Daniela IANCU

Preşedintele de şedinţă,
Ioan MANTA
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