
31.03.2016.

ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

IIOTARARE

privind aprobarea bugetului general centralizat al orasului Otopeni
pe anul2017

Consiliul local al orasr.tlui Otopeni, intrunit in sedinta ordinara astazi

Avind in vedere:

€portul Directiei Buget si Investitii la proiectLrl de hotarire privind

aprobarea bugetului local al orasului Olopeni pe anul 2017;

expunerea de motive a primarului la proiectul de hotarire privind

aprobarea bugetului local al orasului Otopenipe anul 2017;

raportul de a,vizarc al al Comisiei pentru administratie publica locala'

juridic4 apararea ordinei publice, respectarea dreptu lor si libenatilor
c€tatenilor si al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al

orasului , servicii si comert si privatizare la proiectul de hotararc

privind aprobarea bugetului local al orasului Otopeni pe anul 2017;

decizia fi .'186101 .03 ,20 1 7 transmisa de ANAF - Directia Generala

Regionala a Finantelor Publice-Bucuresh;
prevederile Legil rt.273D006 privind finantele publice locale cu

modifi carile si completarile ulterioare;
prevederile Legii nr.6/2017, Legea bugetului de stat pe anul20l7;
prevederile Legii nt.7/2017, Legea bugetului asigurarilor sociale de

stat pe anul 2017;
prevederile Legii nr.284l2010, Legea-cadru privind salarizarea unitara

a personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile

ulterioare;
prevederile Legii nr.448/2006 - republicata, privind protectia si

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si

comoletarileulte oare:
prevederile Hotararii Guvemului nr.1091i2014,
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
prevederile Hotamrii Guvemului nr.1017/2015,
salariului de baza minim brut pe tala garantat in plata;

pentru stabilirea

pentru stabilirea

prevederile Legii nr.29312015, privind aprobarea Ordonantei de

urgenla a Guvemului nr.35/2015 pentru modificarea si completarea

Ordonantei de utgenta a Guvemului t,83/2014, privind salarizarea

personalului din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in

domeniul cheltuielilor Dublice;



prevededle art.36 alin.4 lit."a", din Legea nr'21512001 privind

administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Leeii 22'l l21l5 privind Codul Fiscal cu modificarile si

comPletarile ulLerioare:

In temeiul art.45 alin.2 lit."a"' din Legea nr'215/2001 privind administratia

publica locala, cu modificarile si completa le ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l . Se aprcba bugetul general centralizat al orasului Otopeni pe anul

201? la venidri in suma de 127.040.500,00 lei si la cheltuieli in suma de

12?.040.500,00 lei conform Anexei nr.I si a anexelor l/1, L/2, l/3a, si l/3b,

piecum si a anexelor I/2.1, l/3.1, 113.2, care fac parte integranta din

Dr€zenta hotarare.
Art.2. Se aproba lista cheltuielilor de oapital (itvestitii) pe anul 2017, pe

suse de finantarc conform Anexei nr.ll si a anexei M, precum si a

anexelor IV1,1, \11.2, lI/1.3,lIl1.4,lvl.5,lvl.6' lvl.7' II/118, si llll ?
care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se apr;ba cheltuielile de personal si numarul de personal

permanent si vacant conform Anexei m lII, Ia prezenta tiotarate ;

Art.4. Prezenta hota&re contine 20 anexe.
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