ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORA.SULUI OTOPENI

HOTARARE
privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local
al orasului Otopeni inregistrat Ia 3l decembrie 2017
Consiliul local al orasului Otopeni, intrunit in sedinta ordinara

astazi

16.02.2018.

Avind in vedere:

-

-

raportul Directiei Buget si Investitii la proiectul de hotarire privind
aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local al orasului
Otopeni inregistrat la 3 l. 12.2017;
expunerea de motive a primarului la proiectul de hotarire privinc
aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local al orasulu.
Otopeni inregistrat la 31.12.201 7;
raportul de avizare al al Comisiei pentru administratie publica locala.
juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor
cetatenilor si al Comisiei pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al
orasului. servicii si comert la proiectul de hotarare privind aprobarea
utilizarii excedentului anual al bugetului local al orasului Otopeni
inregistrat la 31.12.2017;
prevederile aft.s8,alin.l,lit.a) din Legea nr.273l2006, privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulte oare;
prevederile art.36,alin.2 si alin.4 lit.a) din Legea nr.2l512001, privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art..15 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu
modifi carile si comDletarile ulterioare:

HOTARASTE:
Art.unic. Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului local
inregistrat la 31.12.2017 pentru sectiunea dezvoltare, in suma totala de
9.247.177,04 lei, in anul 2018.
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RAPORT DE AVIZARE
Ia

proiectul de hotarare privirul aprobnea utilizarii excedentulai onusl sl
bugetului local al orasului Otopeni inregistrat Ia 31.12.2017

Comisia pentru administatie publica locala, juridica, apararea ordinii publice,
respectarea &epturilor si libertatilor cetatenilor, si Comisia pentru programe de dezvoltare

economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al orasului,

servicii si comert din cadrul Consiliului Local al orasului Otopeni, intrunite in sedinta de
lucru din luna februarie 2018, avizeaza favorcbil proiectul de hotarare aprobarea utilizarii
excedentului anual al bugetului local al orasului Otopeni inregistrat Ia 31.12.2017.

PRf,SEDINTE COMISIE,
Cristea Petrut
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proiectul de hotararc pritin.I nprobarca tilkafii excedentului an,.al al bugetulai local
al orasului Otopeni inregistat la 31 decembrie 2017

Avand in vedere prevederile Legii nr.215l2001, privind administratia publica locala cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Legii rc'27312006, privind finantele publice locale cu
modificarile si completa le ulterioare, modul de constituire a reswselor bugetare precum si modul
de utilizaxe a acestora este umarit cu atentie, respectindu-se principiile anualitatii, teritorialitatii si

unitatii bugetare prin analizarea si aprobarea de catre consiliul local a excedenlului anual al
bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar financiar expirat.
Asa cum vi s-a prczentat si in raportul de specialitate al Directiei Buget-Invesitii, Biroul
contabilitate-buget, pentru anul 2017 in componenta bugetului local este inclus atat la partea de

venituri cat si la cea de cheltuieli, excedentul inregistat la 31 decemhie 2017' conform art.58,

alin.l,lit.a) din Legeanr.273/2006 pivind finantele pubilce locale, cu modificarile si completartile
ulterioare, fapt pentru carc am elaborat prezenhrl proiect de hotarare pe care il supun dezbaterii si
aDroba idumneavoastra.
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Avand in vedere prevederile Legii nr.2l512001, privind administratia publica
locala cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.27312006, privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, modul de constituire a resurselor
bugetare precum si modul de utilizare a acestora este umarit cu atentie, respectlndu-se
principiile anualitatii, teritorialitatii si unitatii bugetare prin analizarea si aprobarea de
catre Consiliul local a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar fi nanciar expirat.

Astfel, in baza dispozitiilor art.58 alin.l lit."a" din Legea ff.273/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare, p.ivind finantele publice locale. se propune spre
aprobare Consiliului local a excedentului anual al bugetului local rezultat ia incheierea
exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute Ia art.5 lit. a), a celor
exceptate la art.5 lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum
si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se
utilizeza, in baza holararilor autoritatilor del iberative ca sursa de fi nantare a cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare.
In anul 2018, in bugetul local propus spre aprobare s-a inclus la partea de
venituri la titlul Operatiuni Financiare cod.40.02 ca sursa de finantare, iar la partea de
cheltuieli la sectiunea de dezvoltare - confom listei obiectivelor de investitii excedentul bugetului local inregistrat la
decembrie 2017 in suma totala de
9 .24'l .177 .04 lei.
Avand in vedere cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de
hotarare in forma in care a fost elaborat si Drezentat.
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