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ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

HOTARARE
privind rectilicarea bugetului general centralizat al orasului'Otopeni
pe anul2016
Consiliul local al orasului Otopeni, intrunit in sedinta ordinara astazi
31.08.20r 6.

Avind in vedere:

-

-

raportul Directiei Buget si Investitii la proiectul de hotarire privind
- rectificarea bugetului local al orasului Otopeni pe anul 2016;
expunerea de motive a primarului la proiectul de hotarire privind
rectificare bugetului local al omsului Otopeni pe anul2016;
raportul de avizare al al Comisiei pentru administratie publica locala,
juridic4 apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor
cetatenilor si al Comisiei pentu progr,lme de dezvoltare economicosociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al
orasului , servicii si comert si privatizare la proigcJul de hotarare
pdvind aprobarea rectificarea local al orasufui Otopeni pe anul 20i6;
adresa nr.19 706/17.08.2016 transmisa de Oficiul de Cadastru si
Publicitate lmobiliara;
adresa nr.19 853/18.08.2016 tansmisa de Ministerul Finantelor
Publice - Directia Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare;
prevederile Legil nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
prevederile art.36 alin.4 lit."a", din Legea nr.21512001 privind
administratia publica locala cu modificarile si completarile ultenoare;
prevederile Legii 22712015 privind Codul Fiscal cu modificarile si
completa leulterioare;

In temeiul aft.45 alin.2 lit."a", din Legea rt.215/2001 privind

administratia

publica locala, cu modificarile si completa le ulterioarc;

HOTARASTEi

Art.l.
.

j,

Se aproba rectificarca bugetului general centralizat al orasului
Otopeni pe anul 2016 la venituri in suma de 117.553.935,00 lei si la
cheltuieli in suma de 117.553.935,00 lei conform Anexei nr.l si a anexelor
l/ l, I/2, I/3a, si I/3b, precum si a anexelor l/2.l, V3.l, U3.2, carc lac pafte
integnnta din prezenta hotarare.

Art.2.

Se aproba rectificarea listei cheltuielilor de capital (investitii) pe
anul 2016, pe surse de finantare conform Anexei nr.ll si a anexelor II/1 si

II/2, precum si a anexelor Il/1.1, lvl.2, II/1.3,Il/1.4,lvl.5,llll.6,Illl.7 si
IV2.1 care fao pan€ integranta din prezenta hotamrc.
Ait.3. Prezenta hotarare oontin€ 19 anexe.

PRESEDINTE SEDINTA.
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ROMANIA
JADETUL ILFOV
CONSIUUL LOCAL AL OMSULAI OTOPENI
CABINET PRIMAR

EXPANERE
la

DE MOTIVE

proiect l de hotolarc pfivi

d aprcbareo bugetului gener.tl centralizat
al orusului Otopeni pe anul 2016

Bugeiul local reprezinta instrumentul esential prin carc se realizFaza la nivel local principiul
autonomiei, principiu consacrat atat prin constitut;a tarii cat si prin Legea administratiei publice locale.
Prin bugetul Iocal s€ stabileste anual volumul veniturilor si nivelul cheltuielilor precum si structura
acestora pe surse rcspectiv pe destinatii.

Bugetul autorizeaza fluxurile financiare d€ formare a venitudlor si de repartizare a acestora pe
destinatii si ordonatorii de credite in functie de specificul local si de necesitatile activitatjlor ce urmeaza a

fi

finantate de la buget

Estimarea veniturilor bugetare

pe anul 2016, a fost realizata pe baza proiectiei indicatorilor

Conform estimarilor efectuate

in

procesul de elaborare privind aprobarea bugetului general

centrafizat pe anul 2016, avand in veder€ elementele si procedurile mentionate maj sus, prevede realizarea
unui volum de venituri in suma totala de 114.360.000,00 lei si respectiv a unui volum de cheltuieli in suma
totala de 1 14.360.000,00 lei, respectandu-se principiul echilibrului bugetar.

Obiectul rectificarii bugetare din luna august a.c reprezinta, o influenta pozitiva a bugetului local in suma

de 3.193.935,00 lei, atat la partea de venituri cat si Ia partea de cheltuieli, modificari, dupa cum va sunt
prezentate

in raportul directiei buget-contabilitate-investitii.
La partea de venituri a bugeiului, sumele inscrise in proiect reprezinta limitele minime care trebuie

reafizate, depasirea ac€stora urmand a

fi repartizata potrivit prevederilor l,f-gii fi.2'73n006, privind finantele

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile pentru anul 2016 au fost dimensionate asa incat sa asigure finantaroa obiectivelor si
actiunilor cuprinse in programul de dezvoltare a omsului pentru perioada urmatoare si vor
baza unui proSram temeinic fundamentat

fi

ofectuate pe

fiind destinate sa asigure in mod eficient necesitatile local€.

Dezvoltarea orasului este in mod indisolnbil legat, de re

lizarc bugetului in forma in

care a fost

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

il suDunem dezbaterii si a9robarii dumneavoastra.
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RAPORTDEAWZARE
la

proiectul de hotarare privind rectiJicarea bugetului general centralizut
al orasului Otopeni pe anul 2016

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

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

servicii si comert din cadrul Consiliului Local al orasului Otopeni, intrunite in sedinta de

lucru din luna august 2016, avizeaza faYo:.abll proiectul de hotarare privind rectificaxea
bugetului general centralizat al orasului Otopeni pe aaul 2016.

PRESEDINTE COMISIE,
Cristea Petrut

PRESEDINTE COMIS
Constantin Tudore

SE

ROMANIA
JADETUL ILFOV
PRIMARIA ORAS ULUI OTOPENI
DIRECTU BUGET S] ]NVESTITII
BIROUL CONTABILITATE - BUGET

RAPORT
Ia

proiectul de hotarqre p vind aplobarca bugelalai generul centrulizat
ol orusulai Otopeni pe anul2016

I . Potdvit pr€vede lor L€gii nr.215i2001, privind adminishatia publica locala cu modificarile si
completarile ulterioare si, al ngiim.2'73/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ilterioare, conducerea execqliva a Primariei orasului Otopeni propune pentru exercitiu bugetar al anului 2016
un buget general centralizat avand la partea de venituri prcvederi insumand 114.360.000,00 lei, iar cheltuielile
tolabzeaza I 14.360.000,00 lei, pastrandu-se astfel echilibrul bugetar.

Obiectul rectificarii bugetare din luna august a.c reprezinta includerea in bugetul general centralizat
a unei sume de 135.000,00 lei reprezentand finantarea

lucrarilor de inregistare sistematica din cadrul Programului

national de cadastu si carte firnciara conform art-9, alin. 3413 dinLegeafi.'1/l996.pivind legea cadastului si a
publicitatii imobiliare, fapt pentu care a fost incheiat un confact de finantare cu OCPI .
Rectificarea lunii august a.c mai este sustinuta si de majorarea incasarilor din sursele importante ale
bugenrlui local, respectiv Cote si sume defalcate din impozitul pe venit si Impozite si taxe pe proprietate,
precum si o se e de modificari din celelalte surse, conform indicatorilor economici, inregistrandu-se o influenta
pozitiva in suma de 3.058.935,00 lei, atat la partea de venitwi cat si la parte d€ cheltuieli.
Totodata, rectificarca bugetara reprezinta, majorarea venituilor sectiunii de functionare in suma de
6.009.143,00lei si diminuarea sectiunii de dezvoltare in suma de 2.815.208,00lei si implicit cheltuielile de
Qrnctionare si dezvoltare mentinandu-se aceleasi valori respectandu-se astfel unul din principiile bugetare, cel a
cchilibrului busetar.

hl structura, propunerile bugetare mentionate mai

sus pe surse de prezentare, se pr€zinta astfel :

A . Bugetul local ( Anexa nr, I/1)
- Venituri
- Cheltuieli
B. Bugetul institutilor publice linantate din venituri
si subventii din bugetul local ( Anexa nr.U2 )

venituri tota1..................
din care:
- Veniruri proprii......
- Donatii si sponsorizari............
- Subventii din bugetul local

117 038 935.00 lei
117 038 935.00 lei

proprii

3 500 000.00 lei

0.00 lei
0.00 lei
3 500 000.00 lei

Cheltuieli
din care:
- cu finantare din venituri prop i.............
- cu finantare din donatii si sponsorizari , , . .
- cu finantare din bugetul local.................

3 500 000.00 lei

0.00 lei
0.00 lei
3 500 000.00 lei

C. Bugetul institutilor publice finantate din yenituri proprii
si subventii din bugetul local ( Anexa trr.U3a)
Piata si Invatamant
915 000.00 lei

din care :
- Venituri proprii......
- Subrentii din bugetul local... ... ... .. .. ... .. .

Cheltuieli total,.
din care:
- cu finantare din venituri proprii
- cu finantare din bugetul local

915 000.00 lei
215 000.00 lei
700 000.00 lei

...

D. Bugetul institutilor publice finantate din venituri
si subventii din bugetul local ( An€xa nr.I8b)
Servlclul energetic

Venituri tota1.............
dln care i
- Venituri proprii......

215 000.00 lei
700 000.00 lei

proprii

'

300 000.00 lei
300 000.00 lei

0
Cheltuieli tota1.....,..
din care ;
- cu finantare din venituri prorpii

2. In legatura

300 000.00 lei
300 000.00 lei

cu veniturile bugetului general centralizat al orasului Otopeni , sumele inscrise
proiect reprczinta limitele minime ce urmeaza d f\ rcaliza1€ , e\entuala depasire a lor umand sa fie

in

repartizata potrivit prevederilor Legii nr.273l2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare .
Referitor la cheltuieli precizam ca acestea au fost dimensionate pentru anul 2016 astfel incat sa fie
asiguata finaratarea obiectivelor si actiunilor cuprinse in programul de dezvoltare al orasului Otopeni si
satisfacerea necesitatilo! locale .
Avand in vedere clasificalia bugetara prevMuta pentru acest an, structura cheltuielilor bugetarc
prcvazute a fi finantate pe sulse ( Anexa I ) se prezinta sintetic astfel :

A.

Buget local

cheltuieli........

Total
din care:
-

117 038 935.00 tei

fundionare............................
Cheltuieli curente, tota1...............-............

Sectiunea de
-

din care

94 123 143.00 lei
75 398 143.00 lei

:

-Cheltuielidepersonal........................
- Cheltuieli bunuri si servicii..................
- Doban2i..............
- Fonduri de rezerva..
( fondul de pana la 5 % prevantirLegeaw.273l2006)
- Transferuri intle unitati ale administatiei publice.. .. . .....

9998800.00 lei
56819343.00tei
2 550 000.00 tei
50 000.00 lei

......

.

527 500.00 lei
117500.00 tei
18 725 000.00 lei

de2vo1tare..,......,..,..,.....,..,.,.,.,
transferuri.......
tota1.....,...................

22 gLS 792.00 lei
l0 000.00 lei
22 905 j92.00 lei

...
.

sociala....
..
financiare

Sectiunea de
- Alte
- Cheltuieli de capital,
din care :
- Cheltuieli de
(cu finantare din buget local)
- Cheltuieli de
(cu finanrare din excedemul bugerului local la 3 I .I 2.2015)

capital
capital

I-

135 000.00 lei

( finanlarea lucra-rilor de inregistra.re sistematica din cadrul programului
national de cadastru si carte funciara )
- Subventii ( numai.pentru Clubul Sportiv Otopeni).. ..... ... .. .
- Alte tansferuri ( incluzand activitati autofinantate si.... .. ... ...
serv.energeuc,
- Asistenta
- Alt€ cheltuieli... ..
- Operatiuni

3 500 000.00 tei

700 000.00 lei
1

. 16 864

098.44 lei

6 041 693.56 tei

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

cheltuieli........

Total
din care
-

:

0.00 lei

:

Sectiunea de fundionare.

din care :
- Cheltuieli

cLr

bunuri si servicii.

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

........

C. Bugetul institutilor publice

si activitatilor
finantale integralsau partial din venituri proprii
- Piata si Invatamant

:

-

Total cheltuieli .......
din care :

215 000.00 lei

Sectiunea de functionare.....,..,...........
- Cheltuieli curente,tota1.............................
din care :
- Cheluieli de personal. ... .. . ... . . . . . . . . . . . ....
- Chehuieli cu bunuri si sen icii...............

215 000.00 lei

D. Bugetul institutilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii
- serviciul energetic
Total cheltuieli
din care :

215 000.00 lei
140 000.00 lel

75 000.00 lei

:

300 000.00 lei

-

e

r&

Sectiunea de functionare
- cheltuieli curente,total..,.....
din care :
- Chelluieli cu bunuri si senicii

3. In privinta cheltuielilor

300 000.00 lei
300 000.00 lei

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

300 000.00 lei

de capital, conducerea executiva a Pdmariei orasului Otopeni a prevazut

pentru anul 2016 inceperea sau continuarea unor obiective si activitati , asa cum se prezinta detaliat in Anexa
nr.II, Anexa nI.IL l, Anexa nr.II.2 precum si Anexele tr.1.1-II.1.7, Anexa nr.II.2.1 si care au ca susa de
finantare atat venitudle ce sunt prevazute a fi incasate in anul 2016, cat si excedenhi bugenrlui local
iffegistrat la 3l decembrie 2015.
Dezvoltarea orasului Otopeni este strict legata de realizarea prezentului buget general
rn forma in care a fost elaborat si detaliat in arexe la proiectul de hotamre si pe cde-l supunem

fntJaljzal

JezDalem Sl aPrOOaIll O-vOaSUa

,

Director executiv,

Sef

birou buget - ntabilitate,
Ciobanu Du itra

