ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

HOTARARE
privind aprobarea bugetului general centralizat al orasului Otopeni
oe anul2014
Consiliul local al orasului Otopeni, intrunit in sedinta ordinara astazi
.l L01.2014.

Avind in vedere:
raportul Directiei Buget si Investitii la proiectul de hota.rire privind
aprobarea bugetului local al orasului Otopeni pe anl 2014;
eipunerea de motive a primarului la proiectul de hotarire privind
aprobarea bugetului local al orasului Otopeni pe anul 2014;
raportul de avizare al Comisiei pentru prognrme de dezvoltare
economico-sociale, buget, finante,administrarea domeniului public si
privat al orasului , servicii si comert si privatizare sri al Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, apararer ordinei publice,
respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor Ia proieotul de hotarare
privind aprobarea bugetului local al orasului Otopeni pe anul2014;
adresa nr.48/1.698/20.01.2014 transmisa de Administratia Judeteana a
Finantelor Publice a Judetului Ilfov ;
prevederile Legii nr.273l2\O6 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
prevederile Legii nr.356/2013, Legea bugetului de stat pe anul20l4;
prevederile Legii nr.340/2013, Legea bugetului asigurarilor sociale de
stat pe anul 2014;
prevederile Legil nr,28412010, Legea-cadru privind salarizarea unitara
a personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile
ulterioare:
prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.34l2010 privind
unele masuri financiar-bugetare cu modificarile si completarile
ulterioare;
republicata, privind protectia si
prevederile Legii nr.44812006
persoanelor
cu handicap, cu modificarile si
promovarea dreptuilor
completarile ulterioare:
prevederile art.36 alin.4 lit."a", din Legea nr.2l512001 privind
administatia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile Legii 57112003 privind Codul Fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare:

-

-

In temeiul art.45 alin.2 lit."a', din Legea nr.2l5l200l privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l.

centralizat al orasului Otopeni pe anul
2014 la venitud in suma de 105.850.515,00 lei si la cheltuieli in suma de
105.850.515,00 lei conform Anexei nr.l si a anexelor I/1, I/2, U3a, V3b, si
V4, precum si a anexelor I/2.1, V3,l,l/3.2, V4,1, care fac parte integranta
Se aproba bugetul general

din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba lista cheltuielilor de capital (investitii) pe anul 2014, pe
sulse de finantarc conform Anexei nr.II si a anexelor II/1 si IU3a, preoum
si a anexelor IIl1.1, IVl.2, Wl.3,IIll'4,lul.5,ll/1.6, LVl.1, care fac perre
integanta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba Anexa nr.lll cu privire la numarul de personal, permanet
si temporar(vacant), care face parte din prezenta hotararc ;
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RAPORTDEAWZARE
la

proiectul de hotarare privind aprobarea bagetului general centrulizat
al orasului OtoPeni Pe anul 2014

Comisia pentru programe

de

dezvoltare economico-sociale, buget, finante,

administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si com€rt si pdvatizare si
comisia pentru administratie publica tocala, juridica, apararea ordinii pubtice, respectarea

drepturilor si libertatilor cetatenilor intrunite in sedinta de lucru din luna ianuarie 2014,
avizeaza fayorabil proiectul de hotarare pdvind aprobarea bugetului general cet]Jrallzat al

orasului Otopeni pe anul 2014.

PRESEDINTE COMISIE,/
Constantin Tudor"

PRESEDINTE COMISIE,

W
SECRETAR,

SECRETAR,
Constantin Tudorel
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EXPANERE DE MOTIVE
privind aprcbarea bugelului geherul cenlralizat
al orasului Aoleni Pe anul 2011

la proieclul de hotarate

Bugetul local reprezinta instrumentul esential prin care se rcalizeazala nivel local principiul
autonomiei, principiu consacrat atat prin constitutia tarii cat si pdn Legea administratiei publice
locale.

Prin bugetul local se stabileste anual volumul veniturilor si nivelul cheltuielilor plecum si
structura acestora p€ surse rcspectiv pe destinatii.

Bugetul autorizeaza fluxurile financiare de formare a veniturilor si de Iepartizaxe a acestom
pe destinatii si ordonatodi de aredite in functie de specificul local si de necesitatile activitatilor ce

umeaza a fi finantale de la buget
Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2014, a fost realizatl pe bazaprciectiei indicatodlol
economici.

confom estimaxilor efectuate in procesul

de elaborare privind aprobarea bugetului general

centralizat pe anul 2014, avand in vedere elementele si procedurile mentionate mai sus, prevede
realizarea unui volum de venituri in suma totala de 105.850.515,00 lei si respectiv a unui volum de

cheltuieli in suma totala de 105.850.515,00 lei, r€spectandu-se principiul echilibrului bugetar'
La partea de venituri a bugetului, sumele inscrise in prciect reprezinta limitele minime care
trebuie realizate, depasirea acestora urmand a

fi

repartizata potrivit prevederilor Legii nr.273/2006,

privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ultedoare.

Cheltuielile pentru anul 2014 au fost dimensionale asa incat sa asigure hnantarea
obiectivelor si actiunilor cuprinse in programul de dezvoltare a orasului pentru perioada urmatoare
si vor fi efectuate pe baza unui program temeinic fundarnentat fiind destinate sa asigure in mod
efi cient necesitatile locale.

Dezvoltarea orasului este in mod indisolubil legata de realizarea bugetului in forma in care a

fost elaborat si care a fost detaliat in anexele la proiectul de hotalare pe care l-am elaborat in acest
sens si pe care

il

supunem dezbaterii si aprobarii dumneavoasha.

PRIMAR,
Gheorghe Constantin

ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA ORASALA I OTO PE NI
DIRECTIA BT]GET SI INVESTITII
BIROAL CONTABILITATE - BAGET

RAPORT
Ia

proiectul de hotawe privind aprobarea bugetului generul cenlraliz'al
al orusului OtoPeni Pe anul 2014

si
Potrivit prevederilor Legii nr.2l5l2001' pfivind administratia publica locala cu modificarile
cu modificarile si
completarile ulterioare si a Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale

l.

completarile ulterioare, conducerea executiva

a Primariei orasului Otopeni propune pentru exercitiu

prevederi insumand
bugetar al anului 2014 un buget general centralizat avand la partea de venituri
echilibrul bugetar'
105.850.515,00 lei, iar cheltuielile totalizeaza 105.850.515,00 lei, pastrandu-se astfel
prezinta astfel
In structura, propunerile bugetare mentionate mai sus pe surse de prczentare' se

:

A . Bugetul local ( Anexa nr. V1)

...................
- Che1tuie1i................
-

venituri

105 350 000,00 lei
105 350'000,001ei

B. Bugetul institutilor publice finantate din venituri proprii
si subventii din bugetul local ( Anexa nr.I/2 )

Venituri total
din care :
- Venituri proprii......
- Donatii si sponsodzari........ ............ . .
- Subventii din bugetul local. .. .............

3'500'000'00 lei
0,00 lei

0,00 lei
3.500.000,00 lei

3.500.000,00 lei

Cheltuieli total.......
din care :

- cu finanatare din venitu proprii............
- cu finanrare din donatii si sponsorizari.. ...
....
- cu finanatare din bugetul local

.........

0,00 lei
0,00 lei

3.500.000,00lei

C. Bugetul institutilor publice linantate ditr venituri proprii
si subventii ditr bugetul local ( Anexa nr.I/3a)
- Piata si Invatamant
900.000,00 lei

Venituri total .........
din care :
- Venituri proprii... ...
- Subventii din bugetul locaI............ .......

200.000,001ei
700.000,00lei
900.000,00 lei

Cheltuieli tot41........
din care :
- cu finanatare din venitud proprii.............
- cu finanatare din bugetul local ...... .........

200.000,00lei
700.000,00 lei

D. Bugetul institutilor publice linantate din venituri proprii
si subventii din bugetul local ( Anexa nr.V3b)
- Serviciul energetic

Venituri total ......

300.000,00 lei

"'

din care I
- Venituri proprii......
Cheltuieli total........
din care :

- cu finanatare din venituri

300.000,00 lei

300.000,00 lei

proprii......

300.000,001ei

.....

E. Bugetul fondurilor externe nerambursabile - Proiect-Program
de "Invatare pe tot parcursul vietii" ( Anexa nr. I/4 )

Venituri total ........'

61.000'00lei

din care :
- Venituri incasate din Fonduri
- Subventii din bugetul local

0,00 lei
61.000,00 lei

61.000,00lei

Cheltuieli total........
din care :
- cu finanataxe din Fonduri Europene............
- cu finanataxe din bugetul local .......... .....

2. In legatura

.

0,00 lei
61.000,00 lei

cu veniturile bugetului general centralizat al orasului Otopeni , sumele inscrise in

proiect reprezinta limitele minime ce ntTneaza a
repartizata potrivit prevederilor Legii
comoleterile ultedoare

.

ft

fl

rcaliz?i9 , eventuala depasire a lor urmand sa fie

27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si

Refe tor la cheltuieli precizam ca acestea au fost dimensionate pentru anul 2014 astfel incat
sa fie asigurata finanatarea obiectivelor si actiunilor cuprinse in programul de dezvoltare al orasului

Otopeni si satisfacerea necesitatilor locale

.

Avand in vedere clasificatia bugetara prevazuta pentru acest an
bugetare prevazute a

A.

fi finantate pe surse ( Anexa I ) se prezinta sintetic astfel

,

structura cheltuielilor

:

Buget local

- Total cheltuieli

din care

105.350.000,00 lei

:

71.345.515,00 lei
Sectiunea de functionare ....,..,,...,..----'
71.345.515,00 lei
- Cheltuieli curente, total ......,.........,......
din care :
7.750.300,001ei
- Cheltuieli de personal ............................
4',t .577 .7 ls,00 lei
- cheltuieli bunuri si servicii ...................
lei
10.775.000,00
- Dobanzi ...,,.........
50.000,00 lei
- Fonduri de rezerva ..
( fondul de pana la 5 o/o prcvaz$ in Legea n.273/2006)
3.500.000,00Iei
- Subventii ( numai pentru Clubul Spotiv Otopeni)..... ................
700.000,00 lei
- Alte transferuri ( incluzand activitati autofinantate si serv.energetic)
880.000,00 lei
- Asistenta sociala.....
112.500,00 lei
- Alte cheltuieli
0,00 lei
- Operatiuni financiare
Sectiunea de dezvoltare,......'. "'...'........- Alte transferuri ( incluzand colinantaret proiectului
fonduri europene ) ..
- Cheltuieli de capital' total.".....'.......'..
din care :
- Cheltuieli de capital.
(cu finantare din buget local)
- Cheltuieli de capital.
(cu finantare din excedentul bugetului local la 31,12.2013)

34.004.485,00 lei
70.485,00 lei

33.934.000,00 lei
32.008.573,181ei
1.925 .427 ,82

lei

B. Bugetul institutilor publice lin.ntste
din venituri proprii si subventii din bugetul local I
- Total cheltuieli ...,,
din care :
Sectiutrea de functionare,,..............."'....'
- Cheltuieli curente,total.,........"....'....
din care :
- Cheltuieli cu bunuri si senicii................... ...... ...

0,00 lei

0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei

C. Bugetul institutilor publice si activitatilor

finantate integral sau partial din venituri proprii
- Piata si Itrvatamant
- Total cheltuieli .....
din care :

I

200.000,00 lei

200.000,00 lei
200.000,00 lei

Sectiunea de functionare "'...................
- Cheltuieli curente'total"'..............'...
din care :
- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli cu bunuri si servicii ................

119.325,00lei
85.500,00lei

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

- Total cheltuieli .,...
din care :

300.000,00 lei

Sectiunea de functiontre ......... "'......--.
- Cheltuieli curente'total... "'.............."'
din care :
- Cheltuieli cu bunuri si servicii

300.000,00 lei
300.000,00 lei

300.000,001ei

E. Bugetul fondurilor externe nerambursabile - Proiect-Program
de "Invatare pe tot parcursul vietii" ( Anexa trr. U4 )

-

Total cheltuieli....
din care :

o'oo lei
0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei

Sectiunea de functionare....................."'
- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli cu bunuri si servicii ..................

3.

tn privinta cheltuielilor de capital, conducerea executiva a Primariei orasului Otopeni

a

prevazut penhu anul 2014 inceperea sau continuarea unor obiective si activitati , asa cum se prezinta
detaliat in anexele nr.ll.l,si nr.ll3.a, si care au ca sursa de finantale atat veniturile ce sunt prevazute a

fi incasate in

anul 2014, cat si excedentul bugetului local imegistrat la

3l

decembrie 2013'

Dezvoltarea orasului Otopeni este strict legata de realizarea prezentului buget general

centralizat in foma in care a fost elaborat si detaliat in anexe la proi€ctul de hotarale si pe careJ
suDunem dezbaterii si aprobarii d-voastra.

Director executiv,

Sef

birou buget - contabilitate,

