
ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONbILIUL LOCAL AL ORASULUI

HOTARARE

privind rectilicarea bugetului general
pe anul 2016

Consiliul local al orasului Otopeni,

21.12.2016.
Avind in vedere:

raportul Directiei Buget si Investitii
rectificarea bugetului local al orasului
expunerea de motive a primarului

In temeiul
publica local4 cu

OPENI

al orasulut Otol)eni

in sedinta orclinara astazi

proiectul de hotuire privind

privind
ipe anul2016;

proiectul de ho&Lrire

rectificare busetului local al omsului i pe anul 2016;
raportul de avizare al al Comisiei
juridic4 apararea ordinei publice,
cetatenilor si al Conlisiei pentru

admini stratie publica locala,
drepturilor si lib€rtatilor

e de dezvoltarc economico-
sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al

orasului . servicii si comert si priv zare la proiectul de hotamre
privind aprobarea rectificarea local al lui Otopeni pe.mul 2016;
adresa nr.l01 7 0'l /08.12.2016 ttansml ANAF - Directia Generala
Regionala a Finantelor Publice-B

finantele publice locale cuprevederile Legii n.213/2006 ptivi
modificarile si completarile ulterioare;
prevederile art.36 alin.4 lit."a", di Legea nr.2l512001 privind
administratia publica locala cu modi ile si completarile ulterioare;
prevederile Legii 227 /201 5 ptivind
completarile ulterioare;

Fiscal cu modificarile si

art.45 alin.2 lit."a", din Legea nr l512001 privind
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARA

An.l. Se aproba recriflcarea bugelulul general centralizat al orasului
Otopeni pe anul 2016 la venituri in de 121.630.000,00 lei si la
cheltuieli in suma de 121 .630.000,00 lei Anexei'nr.l si a anexelor
Vl. l/2. l/3a. si l/3b. precum si a anexelor
integanta din prezenta hotarare.

112.1,1/3.1, VJ.2, care fac parte



Art.2. Se aproba re.tificarea listei
anul 2016, pe surse de finantaxe conform
IV2, precum si a anexelor lI/1.1, Iyl.2, ll/1
IV2.l care fac parte iffegranta din pr€zenta

Art.3. Prezenta hotarare contine 19 anexe
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RAPORT DE AA
la prcieclul de hotalare priind rccfirtcarca b

al orasului Otopeni pe on

Comisia oentru adminishatie publica locala,

respectarea drepturilor si libertatilor ietat€nilor, si Comi

economico-sociale, buget, finante, adminisharea

servicii si comert din cadrul Consiliului Local al oras

lucru din luna decembrie 2016, avizeaza favorabil ptoi

bugetului general cenfalizat al omsului Otopeni pe anul 2
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OTOPENI

Comi.sia tru programe de dezvoltare

econom o ciale, buget, 
"finante,

admini, domeniului toublic si privat

al orasului set'vicii si com€rt

ul ui ge ners I cenb alizal

2016

idica, apararea ordinii publice,

ia pcntru programe de dezvoltare

ului public si privat al orasului,

iOtopeni. intrunite in sedinla de
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ROMANA
JADETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULAI OTOPENI
CABINET PR]MAR

EXPUNERE DE

Ia proieclul de hotararc pfivind rcctificarea b
al orasulai Otopeni pe anul 2016

Bugetul local r€prezinta inshr.rmentul esential prin care

autonomi€i, pdncipiu consacmt atat prin constitutia tarii cat si prin

Prin bugetul local se stabileste anual volumul v€niturilor si

acestora pe surs€ resp€ctiv pe destinatii.

Bugetul autorizeaza fluxurile financiare de formare a

destinatii si ordonatorii de credite in functie de specificul local si

finantate de la buget

Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2016, a fost

economici.

Conform estimarilor efectuate in orocesul de elaborare

centralizat pe anul 2016, avand in vedere elementele si procedurile

unui volum de venituri in suma totala de 119.031.140.00 lei si

totala de 1 l 9.03 1 . 140,00 lei, respectandu-se principiul echilibrului

Obiectul rectificarii busetare din luna noiembrie a.c

suma de 1.270.400,00 lei, atat la partea de venituri cat si la partea

prezentate in raportuI directiei buget-contabilitate-investitii.

realizate, depasirea acestora urmand a fi repanizata pot vit

publice locale cu modifi carile si comDletarile ulterioare.

Cheltuielile pentru anul 2016 au fost dimensionate asa

actiunilor cuprinse in programul de dezvoltare a orasului pentru

baza unui program temeinic lirndamentat fiind destinat€ sa asigure in

Dezvoltarea orasului este in mod indisolubil lesata de

elaborat si care a fost detaliat in anexele la prciectul de hotarare pe

il supunem dezbaterii si aprobarii dumneavoastra.

Gheorghe

MOTIYE

generql cenlNlizal

realizeaza la ni\,el local principiul

administrati€i publice locale.

ul cheltuielilor plecum si structura

ilor si de repafiizare a acestom pe

necesitatile activitatilor ce urmeaz2r a fi

iz ta pe baza Droiectiei indicatorilor

privind aprobarea bugetului general

mentionate mai sus, prevede realizarea

a unui volum de, cheltuieli in suma

o influenta pozitiva a bugetului local in

cheltuieli, modificafi, dupa cum va sunt

La partea de venituri a bugetului, sumele inscrise in proiect reprezinta limitele minime care trebuie

lor Legii nr.273/2006, ptivind finantele

sa asigure finantarea obiectivelor si

ioada urmatoare si vor fi efectuate pe

d eficient necesitatile locale.

bugetului in fcrma in care a fost

l-am elaborat in acest sens si pe care

PRIMA
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ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMANA O NAS U L A I OTO P ENI
DIRECTA BAGET SI INVESTITII
BIROUL CONTABILITATE - BUGET

RAPORT

la proiectul de hotarurc pritind reclfrcarca
al orasului Olopeni pe anal

1. Potrivit prevederilor Legii nr.21512001, privind

.-^.]mpletarile ultedoare si aLegii nr.273/2006, privind finantele pub

-rte oa.re, conducerea executiva a Primariei orasului Otopeni

un buget general centalizat avand la partea de venituri prevederi i

totalizeaza I 14.360.000.00 lei. Dastrandu-se astfel echilibrul

Obiectul rectificarii bugetare din luna august a.c

a unei sume de 135.000.00 lei reDrezentand finantar€a lucrarilor de

national de cadastru si carte firnciara conform art.9, alin. 3413 din Le
publicitatii imobiliare, fapt pentu care a fost incheiat un contract de

Reclificarea lunii augusr a.c mai esre suslinula 5i de maj

bugetului local, respectiv Cote si sume defalcate din impozitul pe

precum si o serie de modificari din celelalte surse, conform indi
pozitiva in suma de 3.058.935,00 lei, atat la padea de venitud cat si

Totodah. reclifi carea bugetara reprezinLa. majorarea

6.009.143,00 lei si diminuarea sectiunii de dezvoltare in suma de 2.
Anctionare si dezvoltare mentinandu-se aceleasi valori resoectandu

cchilibrului bueetar.

Obiectul rectifica i bueetare din luna octombde a.c

a unei sume de 83.000,00 Iei rcprezentand finantarea &epturilor
precum si suma de 8.205 lei reprezentand finantarea dreptu lor
speciale inte$ati in invatamanh-rl de masa pe ad]ni 2076 rcpartizatl
H.C.J m.128D016.

Tot in cadrul rectificarii actuale se i esisfeaza o crestere

functionare cu suma de 1.978.205.00 lei. iar la sectitmea de dezvol

501.000,00 lei iar la paxtea de cheltuieli se v-a respecta egalitatea i
Rectificarea lunii noiembde a.c este sustinuta si de rnai

bugetului local, respectiv Cote si sume defalcate din impozitul pe

precum si o serie de modificari din celelalte surse, confom indica
pozitiva in suma de 1.270.400,00 l€i, atat la partea de venituri cat si

In stuctura, propunerile bugetaxe mentionate mar sus pe

A . Bugetul local ( Anexa nr, I/1)

ulai genercI
016

centrdlkal

istratia publica locala cu

locale cu modificarile si completari
pentru exerciliu bugetar al anului 20

114.360.000,00 lei, iar cheltuie

includerea in bugetul general

istrare sistematica din aadrul

nr.7/l 996 privind legea cadastrului

tare cu OCPI .

incasadlor din sursele importante

enit si Impozite si taxe pe

or economici, inregistrandu-se o infl
parte de cheltuieli.

tudlor sectiunii de functionare in s

15.208,00 lei si implicit cheltuielile

astfel unul din principiile bugetare,

includerea in bugetul general

de L.85/2016 pentru in
lorGl€vilor/tinerilor cu cerinte e

in fila de plan de cate C.J.llfov

veniturilor, majorandu-se astfel

se inregistreaza o diminuare de

cele doua sectiuni.
incasarilor din sursele im
si Impozite si taxe pe

economici. iffesistrandu-se o infl
parte de cheltuieli.

de prczentare, se prezinta astfel :

sia



- Venituri
- Cheltuieli

Venituri total......
din care :

Cheltuielitotal
din care i

Cheltuielitotal
din care :

Venlturitotal

- cu finantare din venituri prorpii............ lei

119 786

119186

B. Bugetul institutilor publice linantat€ din venituri
si subventii din bugetul local ( Anexa nr.I2 )

- Venituri proprii......
- Donatii si sponsorizari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Subventii din bugeml local. . .. .. . .. . ... ... .. ..

43000

4 300 000.

4 300 00

4 300 000.

- cu llnanlare din veninri proprii............
- cu linantare din donatii si sponsorizari........
- cu finantare din bugetul local.........................

C. Bugetul institutilor publice finantate din venituri p
si subventii din bugetul local ( Anexa nr.I/3a)
Piata si Invatamant

Venlturi tota1....,.,....,.

din care :

- Venituri proprii......
- Subventii din bugetul local. .. . .. . .. . .. . . . . .. .

- cu finantare din venituri proprii . . .

- cu finantarc din bugetul local

D. Bugetul institutilor publice finantate din venituri
si subventii din bugetul local ( Anexa nr.I8b)
Servi.iul energetic

940

215
725

940

215 000.

725 000.

din care :

- Venitwi proprii......

cheltuieli tota1.....,.,.,

din care :

300 00

300 000.

300 000.

300 000.

lei
Iei

lei

lei

lei
lei

lei

lei

lei

lei

tel

lei

lei

tel

lei

lei

0

0

0

lei

lei

lei



serv.energetic)
- Asistenta sociala.
- Alte cheltuieli
- Operatiuni financiare

Sectiunea de dezvoltare,.

- Cheltuieli de capital
(cu finantare din buget local)
- Cheltuieli de capital

- Total cheltuieli..,.....,..,
din care :

2. ln legatura cu veniturile bugetului general cenrralizat al Otopeni , sumele inscrise in
Foiect reprezinta limitele minime ce urmeaza a fi rcalizab , depasire a lor urmand sa fie

blice locale cu modificarile sirepartizata potdvit prevededlor Legii nr.273l2006 privind finantele
completarile ulterioare .

Refedtor la cheltuieli uecizam ca acestea au fost pentu anul
asiguata finanatarea obiectivelor si actiunilor cuprinse in
satisfacerca necesitatilor locale .

de dezvoltare al

2016 astfel incat sa

omsului Otopeni si

Avand in vedere clasificada bugetara prevazuta pentru an" stmctura cheltuielilor busetare
prevazute a fi finantate pe surse ( Anexa I ) se prezinla sintetic

A. Buget local

- Total cheltuieli..,....,
din care :

tt9 786

9a 700 7

- Cheltuieli de personal........................
- Cheltuieli bunuri si servicii...................
- Dobanzi. .. . .. ... . .. ..

- Fonduri de rezen a..
( fondul de pana la 5 % pre'tazut inLegea nr.27312006)
- Transferuri intre unitati ale administatiei publice.........
( finantarea lucrarilor de inregistiare sistematica din cadrul
national de cadastru si carte funciaxa )
- Subventii ( numai pentru Clubul Sportiv Otopeni)... ... ...
- Alte tansferuri ( incluzand activitati autofmantate si . . . . . .

- Alte transferuri......,
- Cheltuieli de capital, tota1,.......,...,,,,.,.......

din care :

(cu finartare din excedentul bugetului local la3l.l2.20l5)

B. Bugetul itrstitutilor publice linantate
din venituri proprii si subventii din bugetul local :

79 975 74a.

9 555 450.

61 212 093.
2 300 000.

50 000.

135 000.

4 300 000.

725 000.

1 630 70s.
67 500.

18 725 000.

2t 085 79

21 075

l5 034 098.

6 041 694.

lei
lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei
lei

10 000
le!

lei
lei

lei

lei



din care :

- Cheltuieli cu bunuri si servicii

- Total cheltuieli
din care :

- Total cheltuieli
ditr care :

din care :
- Chehuielicu bunuri si servicii ........,...........

0.?0

0.00

0.p0

lei
lei

lei

C. Bugetul institutilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial dil| venituri proprii :

- Piata si Invatamant

Sectiunea de futrctionare.,.....,....,..,,...
- Cheltuieli curente,tota1.,.,....,..,....,.,.........,

din care :

- - Cheltuieli de personal............
- Cheltuieli cu bunuri si servicii...............

D. Bugetul institutilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii :
- Serviciul energetic

300 000.q0

300 000.90

300 000.Q0

215 000.00 lei

215 000.00 lei
215 000.p0 lei

140 000.00 lei
75 000.00 lei

300 000.Q0 lei

3. In privinta cheltuielilor de capital, conducerea executi
pentu anul 20 I 6 inceperei! sau continuarca rmor obiective si activi

a Primariei orasului Otopeni a prcvaz\rt

, asa cum se prezinta detaliat in Ane4a
.II, Anexa ff.II.1, Anexa nr.II.2 precum si Arcxele II.1.11I.1.7, nr.II.2.1 si care au ca sursa de

finantare alal reniturile ce sunt prevaTute a fi incasate inanul 2016, si excedentul bugehrlui local
inregistrat la 3l decembrie 2015.

Dezvoltarea orasului Otopeni este stdct legata de prczentului buget general
centralizat in forma in care a fost elabomt si detaliat in anexe la pro
dezbaterii si aDrobadi d-voastra .

de hotamxe si pe careJ supunem

u buget - contabilitate,

lei
lei

lei

Direcfor executiv,

iobatru Dumit


