ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

HOTARARE
privind aprobarea bugetului general centralizat al orasului Otopeni
pe anul2015
Consiliul locai a1 orasului Otopeni, intrunit in sedinta ordinara astazi
t3.02.2015.

Avind in vedere:

-

-

raportLll Directiei Buget si Investitii la proiectul de hota re privind
aprobarea bugetului local al orasului Otopeni pe anul2015;
expunerea de motive a primarului la proiectul de hotarire privind
aprobarea bugetului local al orasului Otopeni pe anul 2015;
raportul de avizare al al Comisiei pentru administratig publica locala,
juridica, apararea ordinei publice, respectatea drepturilor si libertatilor
cetatenilor si al Comisiei pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al
orasului , servicii si comert si pti'ratizare la proiectul de hotarare
privind aprobarea bugetulni local al orasului Otopeni pe anul 2015;
decizia nr.123.5361291'1108.12.2014 tansmisa de ANAF - Directia
Generala Regionala a Finantelor Publice-Bucuresti;

prevederile Legii M.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
prevederile Legii nr.l86/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015:
prcvederile Legli ff.18712014, Legea bugetului asigurarilor sociale de
stat pe anul 20 I 5 ;
prevederile Legii nr.284/2010, Legea-cadru privind salarizarea unitara
a personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile
ulterioare;
prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului ni.34/2010 privind
unele masuri financiar-bugetare cu modificarile si completarile
ulterioare;

prevederile Legii
- republicata, privind protectia si
^t.44812006
promovarea drepturiJor persoanelor cu handicap, cu modificarile si

completarile ulterioare;
prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr'70/2014 privind
salarizarea personalului din cadrutui sistemului public sanitar si
sistemului public de asistenta social in anul 2015;
prcvederile Hotararii Guvemului nr'1091/2014, pentru stabilirea
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

prcvederile art.36 alin.4 lit."a", din Legea nr.2l512001 privind
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile Legii 511120Q3 privind Codul Fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare;

ln temeiul art.15 alin.2 lit."a", d;n

Legea nr.2152001 privind adminjstratia

publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art.l.

centralizat al orasului Otopeni pe anul
2015 la venituri in suma de 112.102.000,00 lei si la cheltuieli in suma de
1 12.102.000,00 lei conform Anexei nr.l si a anexelor I/1, I/2,113a, si Il3bprecum si a anexelor I/2.1, I/3.1,113.2, care fac parte integranta din
Se aproba bugetul general

prezenta hotarare.

Art.2.

Se aproba lista cheltuieliior de capital

(investitii) pe anul 2015,

pe
a

de finantare conform Anexei nr.ll si a anexei II/1, precum si

surse
anexelor II/1.1, 11.2, ll/1.3, IIl1.4, M.5, lll1.6, 1I/17,11/1.8, care fac
pafte integranta din prezenta hotarare.
Se aproba cheltuielile de personal si numarul de personal
permanent si vacant conform Anexei nr.lli, Ia prezenta hotarare i
Art.4. Prezenta hotararg contine l9 anexe.

Art.3.
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RAPORT DE AVIZARE
la

proieclul de hoturare privind aprobarea bugetului general cenfializal
al orasului Otopeni pe anul 2015

Comisia pentu administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice,
respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, si Comisia pentru programe de dezvoltare

economico-sociale, buget, ftnante, 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 2015, avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind aprobarea
bugetului general cenhalizat al orasului Otopeni pe anul 2015.

PRESEDINTE COMISIE,
Cristea Petru

SECRETAR,
Constantin Tudorel

PRESDDINTE COMISIE,
Constantin Tudorel

SECRETAR,
Scufelnicu Mihai

ROMANIA
JUDETUL ILFOY
CONSILIAL LOCAL AL OMSULAI OTOPENI
CABINET PRIMAR

DE MOTIVE

EXPUNERE
Ia

prciectul de hotarurc pr inal aprcbqrea bugetalui general centralizat
al orusului Otopeni pe anal 2015

Bugetul local reprezinta instrumentul esential prin care se realizeaza la nivei local principiul
autonomiei,

p

ncipiu consacEt atat

p n constitutia tarii cat si prin Legea adminishatiei publice

locale.

Prin bugetul local se stabileste anual volumul veniturilor si nivelul cheituielilor precum si
slrlrctLra acestora pe surse respecLiv pe destinarii.

Bugetul autodzeaza fluxurile financiare de fomare a veniturilor si de repartizare a acestora
pe destinatii si ordonatorii de credite in functie de specificul local si de necesitatile activitatilor ce

meaza a fi finantate

de la buget

Estimarea venitu lor bugeta.e pe anul 2015, a fost realizata pe baza proiectiei indicatorilor

economici.
Conform estimarilor efectuate in procesul de elaborare privind aprobarea bugetului general
centralizat pe anul 2015, avand in vedere elementele si procedurile mentionate mai sus, prevede
realizarea unui volum de venituri in suma totala de 112.102.000,00 lei si rcspectiv a unui voium de

cheltuieli in suma totala ds 112.102.000,00 lei, respectandu-se principiul echilibrului bugetar.
La partea de venituri a bugetului, sumele insc se in proiect reprezinta limitele minime care
trebuie realizate, depasirea acestora urmand a

fi

repartizata potrivit prevederilor Legii, w.273/2006,

privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielilg pent.u anul 2015 au fost dimensionate asa incat sa asigure finantarea
obiectivelor si actiunilor cuprinse in programul de dezvoltare a orasului pentru perioada umatoare

si vor
efi

fi

efectuate pe baza unui program temeinic fundamentat

fiilld destinate

sa asigure

in mod

ciett necesitatile locale.
Dezvoltarca orasului este in mod indisolubil legata de realizarca bugetului in forma in care a

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

il supunem dezbaterii si aprobadi

durnneavoastra.
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ROMANIA
JADETAL ILFOV
PRIMAR]A O MSUL UI OTOPENI
DIRECTIA BAGET SI INVESTITII
BIROUL CONTABILITATE - BUGET

RAPORT
la proieclal de hotsrare privind aprobarea bugelului general
al orasului Otopeni pe anut 2015

l.

centolizat

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala cu modificarile si

completarile ulterioare si a Legii nr.273l2006, privind linantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare, conducerea executiva a Primariei otasului Otopeni propune pentru exercitiu bugetar al anului 2014

un buget general centralizat avand la partea de venituri prevederi insumand 112.102.000,00 lei, iar
cheltuielile totalizeaza 112.102.000,00lei, pastrandu-se astfel echilibrul bugetar.
ln structura, propunerile bugetare mentionate mai sus pe surse de prezentare, se prezinta astfel

:

A . Bugetul local ( Anexa llr. I/1)

...................
..............

- Venituri
- cheltuieli..

I I 1.622.000,00 lei

I11.622.000,00 lei

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

Venituri total
din care :
- Veniluri proprii......
- Donatiisi sponsorizari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
- Sub\entii din bugetul ]ocal...................
Chettuieli total
din care :

.......

-cufinanataredinvenituriproprii.............
- cu finantare din donatii si sponsorizari.......
- cu finanatare din bugetul locai................

3.000.000,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
3.000.000,001ei

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

0,00lei
3 000.000,00Iei

C. Bugetul institutilor publice finantate din
si subventii din bugetul local ( Anexa nr.
- Piata si Itrvatamant

ituri proprii

1.130.000,00lei

Venituri total
care:

180.000,00 lei

950.000,001ei

Subventii din bugetul local..

1.130.000,001ei

Chelruieli rora|........
din care :
- cu finanatare din venituri proprii......
- cu finanatare din bugetul local ......... .
D. Bugetul institutilor publice finantate din
si subventii din bugetul local ( Anexa nr.
- Serviciul energetic

180.000,00 lei

950.000,00 lei

proprn

300.000,00 lei

Venituri lotal........,
din cate

:

Venituri proprii......,.
Cheltuieli total........
din care :
- cu finanatare din venituri proprii

300.000,00 lei
300.000,00 lei

300.000,00Iei

.

2. ln legatura

cu veniturile bugetului general cenhalizat al orasului Otopeni , sumele inscrise in
jzate , eventuala depasire a lor urmand sa fie
proiect reprezinta limitele minime ce urmeaza a fi

repartizata potrivit prevederilor Legii nr.27312006
completedle ulterioare

.

Referitor la cheltuieli precizam ca acestea
fie asiglrata finanatarea obiectivelor si actiunilor cup
si satisfacerea necesitatilor locale

Avand

in

bugetare prevazute a

A.

vind finantele publice locale cu modificarile si
fost dimensionate pentru anul 2015 astfel incat sa
in programul de dezvoltare al orasului Otopeni

.

vedere clasificatia bugetara

fi finantate pe surse ( Anexa I )

pentru acest an
prezinta sintetic astfel

,

structura cheltuielilor

:

Buget local

- Total

cheltuieli,,,,,,

111.622.000,00 lei

din care i
Sectiunea de functionare
- Cheltuieli curente, total
din care :
- Cheltuieli de personal

89.156.189,00 Iei
?5.848.189,00 lei
10.452.088,00 lei

- Cheltuieli bunuri si servicii
-

...........

Dobanzi ...........................

- Fonduri de rezerva .
( fondul d€ pana la 5 % prcvaz\tt in Legea tr .2'13D006)
- Subventii ( numai pentru Clubul Spoltiv Otop€nj).....-..... ...... ....
- Alte transferud ( incluzand activitati autofinantate si seN.energetic)
- Asistenta sociala.....
- Alte cheltuieii
- Operatiuni financiare.........................
Sectiunea de dezvoltare ....................'...
- Alte transferuri
- Cheltuieli de capital, tota|...........'.......
din care :
- Cheltuieli de capital.
(cu finantare din buget local)
- Cheltuieli de capital.
(cu finantare din excedentul bugetului local la31.12.2014)

B. Bugetul institutilor publice {inantate
din venituri proprii si subyentii din bugetul local

3.000.000,001ei
950.000,00lei
1.067.500,00 lei
112.500,00 lei
13.308.000,00lei
22.465.811,00 lei
10.000,00 lei
22.455.811,00 lei
21.908.214,83 lei
54't .596,1',1

lei

:

0,00 lei

- Total cheltuieli

din care

52.581.101,00 lei
7.635.000,00 lei
50.000,001ei

:

0,00 lei
0,00 lei

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

0,00 lei

C, Bugetul institutilor publice si actiYitatilor
linantate integral sau partial dil| venituri proprii
- Piata si Invatamant
- Total cheltuieli ,,...
din care i
Sectiunea de functionare ............... ".....
- Cheltuieli curente,total""'.',...."."...
din care :
- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli cn bunuri si serv{cll

:

180.000,00lei

180.000,00Iei
180.000,00 lei
160.000,00 lei

20.000,001ei

D, Bugetul institutilor publice si activitatilor
fiDantate integral sau partial din venituri proprii :
- Serviciul energetic
- Total cheltuieli

din care

:

..,..

300.000,00 lei

Sectiunea de functionare .........,............
- Cheltuieli curente,lotal..,.........,.-.--din care :
- Cheltuieli cu bunuri si senr'icii ..................

3. Inp vinta cheltuielilor

300.000,00 lei
300.000,00 lei
300.000,001ei

.

de capital, conducelea executiva a

P

mariei orasului Otopeni a prevazut

pentru anul 2015 inceperea sau continuarea unor obiective si activitati , asa cum se plezinta detaliat in
Anexa nr.ll, Anexa nr.ll.l, precum si Anexele ll.
ce sunt prevazute

afi

i.1JI.l.8, si care au ca sursa

de finantare atat

incasate in anul 2015,catsi excedentul bugetului local inregistrat la

3l

venitu

le

decembrie

2014.
Dezvoltarea orasului Otopeni este strict legata de realizarea prezentului buget generai
centralizat in forma in car€ a lost elaborat si detaliat in anexe la ploiectul de hotarale si pe care-l supunem
dezbaterii si aDrobarii d-voastra

.

Director executiv,

Sef

birou buget - contabilitate'

