ROMANIA
JUDETUL
CONSILI
LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

HOTARARE
privind

Consiliul

baraa contului de incheiere a exercitiului bugetar
pe anul2016
a] orcsului Otopeni,

intunit in

sedinta ordinara astazi 31,.03,201'7

.

Avand in

-

raportul
contului
contului
raportul
apararea

-

irectiei Buget-Investitii la proiectul de hotarare privind aprobarea
incheierc a exercitiului bugetar pe anul 20 I 6 al orasului Otopeni;
de rnotive a primarului la proiecrul de hotarare privind iprobarea
inchc,iere a exercitiului bugetar pe anul 2016;
aviz)Je al al Comisiei pentru administratie publica locala, jwidica,
linei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si al
entru prograrne de dezvoltare economico-sociale, buget, finante,
domeniului public si privat al orasului , s€rvicii si comert si
la pr,ciectul de hotarare pdvind aprobarea contului de incheiere a

Comisiei
admini
privati
exerciti
i bugetar pe anul 2016;
prevederil aft. 1\6, alin.4 lit. "a" din Legea ft. 215/200t privind administratia
publica
a, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
prevede
Legii ft.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
compl
ultsfioare;
Legli .339/2016 privind Legea bugetului de stat pe anul 2016;
prevederil Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.2.890/2016 pentru
aprcbarca Normelor metodologice privind incheierea excercitiului bugetar al
anului 201

In temeiul art.

modificarile

5 dln Legea nr.215/2001, pdvind adminstratia publica locala, cu
compiLetarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.unic.

contul de incheiere al exercitiului bugetar pentru anul financiar
2016, al
i Otopeni la venituri in suma de 121.704.670.49 lei. iar la cheltuieli
in suma de 1 16 646.5i12,73 lei, cu un sold excedentar rezultat ca diferenta in
suma de 5.058. 87,'76lei.
Se a
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TAR,
Luminita

ia

R
JUDE
CONSI

ILFOV
L LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

HOTARARE
privind
al
Consili
31.03.20r 7.

rea utilizarii excedetrtului anual al bugetului local
lui Olopeni inregislrat la 3l decembrie 2016

local al orasului Otopeni, intrunit in sedinta ordinara astazi

Avind in

-

-

Dir"ectiei Buget si Investitii la proiectul de hotarire privind
utilizarii excedentului anual al bugetului local al orasuiui
inft,gistrat la 31.12.2016;
de motive a pdmarului la proiectul de hotarire privind
apfo area utilizadi excedentului anual al bugetului local al orasului
ni inregistrat la 31.12.2016;
I de avizare al al Comisiei pentru administratie publica locala.
!, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor
ilor:i al Comisiei penlru programe de de,.vohare economicor, bugBt, finante, administrarea domeniului public si privat al
apro
Oro
expu

ui. servicii si comen si privalizare la proiectul de horarare
privi d aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local al
oras ui Otopeni inregistrat la3l.12.2016i
prev
rile art.58,alin.l,lit.a) din Legea nr.273/2006, privind finantele
publi

In temeiul at.45
modificarile si

locale cu modificarile si completarile ulterioare;
lerile. art.3 6,alin.2 si alin.4 lit.a) din Legea nr.2l512001, privind
istratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr.2l512001, privind administratia publica Iocala, cu
letarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.unic. Se alproba utilizarea excedentului anual al bugetului local
inregi
la 31.12.2016 pentru sectiunea dezvoltare, in suma totala de
4.969.78 00 lei, in anul20l7.
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.ATT'
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RAPORT
privind aprcbarea contului de incheierc
a exefcitiului bugetat pe anul 2016

de h.rtarirc

itate cu dispozitiile Legii nr.2l5l2o0l, privind administratia
publica locala cu mod carile sj completa le ulterioare, si a Legii nr-273l2006, privind
finantele publice loc
cu mr)dillcarile si complerarile ulterioare, modul de consliruirc a
resurselor bugetare
si modul de utilizare a acestora este urnarit cu atentie.
respectindu-se principi le anualitatii, teritorialitatii si unitatii bugetare prin analizarea si
aprobarea de catre
siliul local a contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul
financiar expirat.
In bua ispozir.iilor art.63 alin.4 lit."b', din Legea nr.215/2001 cu
modificarile si compl .arile ulterioare, p vind administratia publica locala, primarul
intocmeste proiectul
getului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le
supune spre aprobare

In anul 201
realizarea venitudlor
fost cifrate la suma de
Urmare a v
nol surse, precum si a
au fost in suma de I 15
Va prezen
asa cum se prezinta la
detaliata parte

VENITURI
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1t.
12.
13.

14.
15.

iliului local.

prin bugetul local initial aprobat in conditiile legii, s-a stabilit
e in suma de 113.845.000,00 lei iar la rectificare acestea au
l.l 15.000,00 lei.
ifioarii potentialului existent prin identificarea si atragerea de
odifirrarilor legislative, veniturile totale realizate pe anul 2016 ,
81.296,30lei.
mai jos structura veniturilor bugetului local in forma scurta,
incheierea exercitiului bugetar pe anul 2016 conform anerei A
la proiectul de hotarare:

ALE

Impozit pe
Cote si sume
cate din impozitul pe venit
Impozite si
pe propnetate
Sume defal
din 'f.V.A pentru bugetele locaie
Alte impozi sl raxe generale
Taxe pe utili
bunurilor
Venituri din
Venituridin
Venituri din
administrative
Amenzr,
itati si confiscari
Diverse veni
Transferuri
untrre, altele decat subventiile
(donatii si
sorizari)
Incasari din
imprumuturi lor acordate excedentul
ui local pe anul 2015
Subventiide bugetul de stat
Subventiide alte administratii

115.381.296,30
1.616.810,50
69.985.303,94
29.739.685,27
7.405.000,00

lei
lei
lei

774.701,60
1.234,00
260.188,62
705.457,48
95.948,40

1ei

lei

lei
91.211,48 lei
4.610.901,57 lei
lei

lei
lei

0,00

lei
lei

0,00

Iei

86.648,44 lei
8.205,00 lei

In acelasi
bugetare alocate pen
actiunilor finantate d€
Structura
rcgaseste In anexa A,

CHELTUI
1.

2.
3.

4,
J-

Autoritati
Alte servicii
Dobanzi
Ordine publi
Invatamant

mp s-a acordat o atentie deosebita utilizarii eficiente a creditelor
realiriarea in conditii de eficienta maxima tuturor
obiectiveior si
bugetul local.

Ituidilor bugetului local realizate !n anul 2016 detaliata
in forrna scufta, se prezinta astfel :

TOTALE
ice

blice generale
si siguranta nationala

6.

Sanatate

7.

ie si actiuni privind activitatea
sportiva si
tlnerel:
Asrstenta
Locuinte,
cii si dezvoltare publica
Protectia
ului
Combustibili l energie
Transpo(uri

8.
9.

t0.
I1.
12.

Cultura, reli

r16.453.200,86
| 4.07 | .892,27
| 51.164,59
2.395 .919,98
223.883,20
12.848.528,40
786.158,97
18.821 .546,34

Iei
lei
Iei
lei
Iei
lei
lei
lei

6.389.701,09
.028.4'r 4,0s
22.423.643,85
3 .2s9.379,89
22.052.908,23

lei
lei
lei
lei

13

Pe langa

se

Iei

local, pentru anul20l6 au fost aprobate si bugetul de
venituri
lor publice si activitatilor finantate partial si integral
din venituri
etarer. car si includerea ercedentuiui bugerului local
in suma de
condLts ta o buna desfasurare a acti\ilatilor primariei
orasului
ubor obiective de investitii vitale locuitorilor orasului.
Din analiza I compararea celor doua panj ale bugetului general
cenrrali./al
respectiv partea de
run sr partea de cheltuieli. rezulta ca in anr-rl 2016 panea
de
venituri aprobata a fost
| 13.845.000,00 lei, rectificata 121.630_000,00
tei, si reatizata
121.704.670.49 tei, in
ce partea de cheltuieli a fost de I 13.845.000,00
lei, rectificata
121.630.000,00 iei si
tzila 1 16.646.582,73 lei.
Fata de cele ezentate mai sus rezulta ca in exercitiul
bugetar 2016 contul de
incheiere prezinta un so excedentar de 5.058.087,76
lei.
In aceste
litii. in conformirare cu dispozitiile Legij nr.2l51200t. privind
administratia publica
cala '-u, modificarile si complerarile ulrerioare. si a Iegii
nr.273/2006 privind
tele publice locale cu modificarile si compJetarile
utterioaie,
propunem spre apro
a
ex€rcitiutui
busetar
pe
anut
2016, ta
ii"h:i".:
veniruri in suma de 121. :TTl,9:
.670,49 lei iar la chelruieli in suma del l6.6q6.StZ,lZ
t"i.

si chehuieli ale insti
proprii (mijoace
6.041.693,56 lei, care
Otopeni, precum si Ia

Director executiv,
Vlad Constantin

Sef birou buget - contabilitate,

Ciobanu Drlmitra

ROMANA
JUDETUL ILFOV
CONSILIAL LOCAL AL
CABINET PNMAR

ULAI OTOPENI

XPUNERE DE MOTIVE
de hotaturc
a

Dezvoltarea odcarei

pfirind aprcbarea contului

de incheiere

exerciliului bugetar pe anul 2016

itati este deteminata de marimea rcsurselor financiare pe care le

are la dispozitie, precum si de modul in care ac€stea sint utilizate in scopul finantarii diverselor
programe sau activitati.

unitatilor administrativ-teritoriale pentu realizarea principiului

Principala parghie

local.

autonomiei locale este

Bugetele locale,

localitatilor prin utilizarea

j

Pe parcursul anului

a acestora,

urmaf,it realizaxea la partea de venitwi si valorificarea cat mai

eficienta a creditelor

alocate pentru obiectivele si actiunile finantate atat de la bugetul

local, cat si de la celelalte

de linantare.

In aceste conditii, in conformitate cu dispozitiile Legii t.21512001 (art. 36, alin.4 lit. "a")
privind administratia publi

privind finantele publice lo

Iocala cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii r.273D006,

cu modificarile si completarile ulterioare, propun spre aprobare
exercitiului bugetar pe anul 2015, la venitud

prezentul proiect de

a contului de incheiere a

in suma de 121.704.6'70,49

i iar la cheltuieli in suma de 116.646.582,73 lei, cu un sold excedentar

rezultat ca diferenta, in

de 5.058.087,76 lei.
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ROMANIA
JADETAL ILFO

PRIMARA ORAS
DIRECTIA BUG
BIROUL CONT

U]'OTOPENI
SI IN'IESTITII
,.4TE
- BUGET

RAPORT
la pruiectul de

an

ararc

pfivind aprobarea utilizarii eycedentului

I al bugetului local

sl orasului Otopeni

inr.tgistrat Ia 3l decembrie 2016
Avand in
iocala cu modificarile s
publice locale cu modi
bugetare prccum si mo
principiile anualitati i,

lere prevederile L€gii nr.21512001, privind administratia publica
completarile uherioare si ale Legii nr.2?3/2006, privind finantele
carile si completarile ulterioare, modul de constituire a
rcsurselor
lul de utilizare a acestora este umarit cu atentie, respectindu_se
itorialitarii sj unilarii buge(are prin analizarea si aprobarea de
catre Consiliul local
exce entutut anual al bugerului local rezuhat la incheierea
exercitiuluibugetar
iar expirat.
.a dilpozitiilor aft.58 alin.l lit.,'a,'din Legea M.273/2006 ct)
modificarile si comp
ile ulterioare, privind finantele publice lo"ui", ." p.opun" .p."
aprobare Consiliului lo I a q<cedentului anual al bugetului
local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar,
cele doua sectiuni. dupa electuarea regularizarilor in limita
sumelor defalcate din
le ve riluri ale bugerului de sut prevaTute la an.5 lil. a).
a celor
exceptate la art.5 lit. b) i a transferurilor din bugetul de stat
sau din ait" bug"t",-p.""u.
si dupa achitarea plati r restante, se reporteaza in exercitiul financiar
urmator si se
utilizeaza, in baza h
ilor autoritatilor deliberative ca sursa de finantare a cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare.
In anul 201 in_blgelul local propLrs spre aprobare s-a inclus la panea
de
venituri la titlul Operati r l-ltanciare cod.40.02 ca sursa de
finantare. iar Ia
panea de
la partea
cheltuieli la sectiunea de dezvoltare - lu[ullr
confom llsrct
listei oDlecuvelor
obiectiveror de
oe lnvestitii
investitii _excedentul bugetului
inregistrat la
decembrie 20l6 in suma totala de
4.969.789,00 lei.
Avand in
e cetj.prezenlale mai sus propunem spre aprobare proieclul
de
hotarare in forma in care IOSI Claborat st orezentat

3l

Director executiv,
Vlad Constantin

Sef birou buget - contabititate,

Ciobanu Du rtm
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EXP
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hotaure
al
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d aprobarea utilizarii *cedentului qnual al bugetuhti local
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ui
inrcgisttut la 31 decembtie 2016

Avand in vedere

e Legii nr.215l2001, privind administratia publica locala

cu

modificarile si completarile

ioare si ale Legli ft.27312006, privind finantele publice locale cu

modifi carile si completarile

terioare, modul de constituire a resurselor bugetare precun si rnodul

de utilizare a acestora este

unitatii bugetare prin anali
bugetului local rezultat la i
Asa cum vi s-a
contabi I irale-buget. penhu

venituri cat si la cea de

alin.l, lit.a) din

Legea ru.27

ulterioare, fapt pentru carc

it cu atentie, respectindu-se principiile anualitatii, tedtorialitatii si
:ri aprobarea de catre Consiliul local a excedentului anual al
ierea

exercitiului bugetar financiar expirat.

{ri in raportul de specialitate al Directiei Buget-Invesitii, Biroul

2017 in componenta bugetului local este inclus atat la partea de

Ituieli. excedennrl iffegistrat la 31 decembrie 2016, conform art.58.
06 privind finantele pubilce locale, cu modificarile si completartile

elaborat prezentul proiect de hotamre pe care

aprcbarii duffreavoastra.

PRIMAR,

il

supun dezbaterii si

