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ROMANIA          

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA POIANA CAMPINA 

CONSILIUL   LOCAL            

              

           

H O T A R A R E 

privind aprobarea bugetului local al comunei Poiana Campina pe anul  2021  si estimarile pentru anii  2022 – 2024 

 

 Avand in vedere Referatul de aprobare  nr. 4268 / 14.04.2021 al dlui.Primar al comunei Poiana 

Campina – Sergiu Constanda , Raportul de specialitate  nr. 4269 / 14.04.2021  intocmit de dna. 

Carmen Toader – inspector si dna. Elena Valentina Bohiltea – inspector -  Compartimentul  Buget, 

Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Poiana Campina, Avizele  Comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 si nr. 3 din cadrul Consiliului 

local  al  comunei  Poiana Campina, inregistrate la Primaria comunei  Poiana Campina sub nr. 4436 / 

19.04.2021, nr. 4444 / 19.04.2021 si respectiv nr. 4451 / 19.04.2021  si Avizul  de legalitate nr. 4270 / 

14.04.2021  al Secretarului general al  comunei Poiana Campina, judetul Prahova; 

 Tinand seama de Adresa Ministerului Finantelor  - Cabinet Ministru nr. 463040/15.03.2021 , 

inregistrata la Primaria comunei Poiana Campina sub nr. 2958/15.03.2021, de Decizia Directorului 

General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti nr. 304 / 17.03.2021  privind  

repartizarea impozitului pe venit si limite  pentru  sume defalcate  din  taxa  pe  valoare adaugata 

pentru  echilibrarea bugetelor  locale pe  anul 2021 si  estimari pentru  anii 2022 – 2024 , comunicata  

prin Adresa DGRFP Ploiesti  nr. BCP 1639/18.03.2021 si  inregistrata  la Primaria  comunei Poiana 

Campina sub nr. 3180/19.03.2021, de Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale a 

Finantelor Publice Ploiesti nr. 326 / 23.03.2021  privind repartizarea sumelor defalcate din taxa  pe  

valoare adaugata pentru  finantarea cheltuielilor descentralizate la  nivelul  comunelor, oraselor, 

municipiilor, precum  si  a  sumelor defalcate din  taxa  pe  valoare adaugata pentru  finantarea 

invatamantului particular si  confesional acreditat, comunicata  prin Adresa DGRFP Ploiesti  nr.  

1741/23.03.2021 si  inregistrata  la Primaria  comunei Poiana Campina sub nr. 3361/24.03.2021, 

precum si  de Fisa  cu  indicatori  pentru  bugetul  local – alocati  din  unele  venituri  ale  bugetului  de  

stat pe  anul 2021 pentru Primaria Poiana  Campina, conform Deciziei Directorului General al 

Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti nr. 373 / 06.04.2021  privind  repartizarea  

pe  an  si  pe  trimestre a  sumelor  alocate din  unele  venituri ale  bugetului  de  stat pe  anul  2021 si  

estimari pentru  anii 2022, 2023 si 2024, comunicata  prin Adresa DGRFP Ploiesti  nr. 

2236/06.04.2021 si  inregistrata  la Primaria  comunei Poiana Campina sub nr. 3973 / 07.04.2021; 

            Vazand Anuntul nr. 3463 / 25.03.2021 privind proiectul de hotarare privind aprobarea 

bugetului local al comunei Poiana Campina pe anul  2021  si estimarile pentru anii 2022 – 2024, 

Procesul verbal de afisare  nr. 3464 / 25.03.2021, Procesul verbal  nr. 4219 / 13.04.2021 incheiat cu 

ocazia finalizarii perioadei de aducere la cunostinta publica a  Proiectului privind aprobarea bugetului 

local al comunei Poiana Campina pe anul  2021  si estimarile pentru anii 2022 – 2024 si Raportul 

Primarului  comunei   Poiana Campina nr. 4230 / 13.04.2021 ; 

 Avand  in vedere prevederile Legii nr. 15/2021  - legea bugetului de stat pe anul  2021,  ale  

Ordinului nr. 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale 

art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1) litera “e” din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale; 

 In conformitate  cu prevederile art. 19 alin. (1) litera “a”, art. 25, art. 26, art. 39 alin. (6), art. 41 

si art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile  

ulterioare; 

 In temeiul art. 129 alin. (2), litera “b”, alin. (4) litera “a”, art. 139  alin. (3) litera “a” si art. 196 

alin. (1) litera “a” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 



Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016  pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li se 

adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal 

in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod Civil. 

 

 

 

 

 

Consiliul local al comunei Poiana-Campina adopta prezenta hotarare: 

 
 

 Art.1. Alin.(1) Se aproba  bugetul local al comunei Poiana Campina pe anul 2021  si estimarile 

pentru anii 2022 - 2024, conform Anexelor nr. 1 – 2 – parti integrante din prezenta hotarare. 

            Alin.(2)Comuna Poiana Campina urmeaza sa efectueze din bugetul propriu cheltuieli 

pentru reparatii curente si cele de natura investitiilor pentru imobilele in care functioneaza Scoala 

Gimnaziala “Invatator Ion Mateescu”- comuna Poiana Campina, Gradinita cu program normal Poiana 

Campina si Gradinita cu program normal Bobolia, conform prevederilor legale  in vigoare, in limita 

sumelor prevazute in  bugetul local cu aceasta destinatie.  

 

 Art.2. Alin.(1) Se aproba Statul de functii cuprinzand   numarul de personal si fondul de salarii 

de baza, aferent anului 2021, conform Anexelor 3 –7 – parti integrante din prezenta hotarare. 

 

  Alin. (2) Se aproba  Programul de investitii publice al comunei Poiana Campina pe  

anul 2021  si estimarile  pentru anii 2022 - 2024, conform Anexei nr. 8 – parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

 Art.3. Primarul comunei Poiana Campina si Compartimentul Buget, Finante, Contabilitate,  

Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al acestuia vor duce la indeplinire  

prevederile prezentei hotarari. 

 

 Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Prahova  prin grija 

Secretarului general al comunei Poiana Campina, judetul Prahova si ministerului de resort,  Directiei 

Generale Regionale a Finantelor Publice – Ploiesti, Consiliului Judetean  Prahova  , Trezoreriei 

Campina  si altor institutii publice si persoane interesate de catre  Compartimentul Buget, Finante, 

Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de  specialitate al Primarului  comunei 

Poiana Campina,  acest compartiment urmand a asigura indeplinirea procedurilor de publicitate a 

bugetului local si implicit  publicitatea prezentei hotarari. 
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