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JUDETUL ILFOV 
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HOT ĂRÂREA NR. 96 
din 25 septembrie 2012 

privind rectificarea Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2012 

A vând În vedere: 
• Adresa nr. 71 1.508/13.09.2012 privind majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 

general centralizat al UATO Buftea ; 
• Adresa nr. 711.290/07.09.2012 privind modificarea sumelor defalcate din TVA pentru fi na~ţarea chel tuielilor 

descentralizate şi pentru echilibrarea bugetelor locale ale un ităţilor administrativ teritoriale ; , 
• Adresa nr.1 0.994/19.09.2012 a Serviciului Taxe şi Impozite Locale din cadrul UATO Buftea ; 
• Adresa nr.9623/21.08.2012 a Grupului Şcola r Economic, Administrativ şi de Servicii "Barbu Â.Ş ti rbey" ; 
• Adresa nr.585/20.09.2012 a Şcolii Generale nr.2 Buftea; 
• Adresa nr.3941 /20.09.2012 a Grupului Şcolar "Dumitru Dumitrescu" ; 
• Nota de fundamentare nr.10.984/19.09.2012 întocmită de catre Sef serviciu I.A.P.I.; 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşulu i Buftea; 
• Raportul de specialitate al Directiei Economice ; 
• În conformitate cu prevederile art.1 alin.2) lit.a, art.19, art.20 alin.1, corobora! cu art. 2 pct .4 7 din Legea nr. 

273/2006 a finanţelor publice locale cu modificarile ş i completarile ulterioare ; 
• Legea nr. 293/201 1 a Bugetului de stat pe anul 2012, cu modificari le ş i completarile ulterioare ; 
• Avizul Comisiei pentru activitati economice şi financiare; 
• Hotărârea Consiliului Local nr.1 0/03.02.2012 privind aprobarea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 

2012; 
• Hotarârea Consiliului Local nr. 42/23.04.2012, Hotărârea Consiliului Local nr.50/29.05.2012, Hotă rârea 

Consiliului Local nr.76/07.08.2012; 
In temeiul art. 36 alin .(1) si (2) lit.b) corobora! cu alin.(4) lit. a) si al art.45 alin. (2) li t. a) din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
Consiliul local al oraşului Buftea 

HOTĂRĂŞT E 

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului general pe anul 2012, conform Anexei A, Anexei B şi Anexei C 
Program de investiţii pe anul 2012 cu fi nanţare de la bugetul local, care fac parte integranta din prezenta 
hotărâre: 

Anexa A- VENITURI = 43.654.866 lei 
Anexa 8- CHELTUIELI = 43.654.866 lei 
Anexa C- Program de investi tii pe anul2012 cu finanţare de la bugetul local = 4.717.280 lei. 
Bugetul general al oraşului Buftea devine în sumă de 64.662.556 lei , atât la partea de venituri cât şi la 

partea de cheltuieli. 



Art. 2. Primarul oraşului Buftea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţa publica a prevederilor prezentei 
hotărâ ri şi comunicarea acesteia Primarului oraş ului Buftea, servicii lor de specialitate ş i Inst i tu ţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemneaza, 
s~c~ 

şTEFA~f~D~A 

Nr.96 
din 25 septembrie 2012 
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CONSILIUL LOCAL ORAS BUFTEA 
PRIMARIA ORAS BUFTEA 
JUDET ILFOV 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general 
al Oraşului Buftea pe anul 2012 

pentru şedinţa din 25.09.2012 a Consiliului Local Buftea 

Având în vedere prevederile Legii nr.293/2011 cu privire la Legea bugetu lui de stat pe anul 2012, 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică local ă, 
Adresa 711.508/13.09.2012 privind majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 
general centralizat al UATO Buftea, Adresa nr. 711.290/07.09.2012 privind modificarea sumelor 
defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate şi pentru echilibrarea bugetelor loca le ale 
unităţilor administrativ teritoriale în temeiul prevederilor art.6,alin(2) si art .7 din O.G.nr. 13/28.08.2012, cu 
privire la rectificarea bugetului de stat, pe trimestrul III 2012, Nota de fundamentare nr.10984/19.09.2012 
privind rectificarea obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul local pentru anul 2012 întocm ită de către 
Serviciul de Achiziţii Publice şi Investiţii, Adresa nr. 10.994119.09.2012 a Serviciului Taxe şi Impozite 
Locale din cadrul UATO Buftea, Adresa nr.9623/21.08.2012 a Grupului Şcolar Econom ic, Administrativ şi 
de Servicii "Barbu A.Stirbey", Adresa nr.585/20.09.2012 a Şcolii generale nr. 2 Buftea ş i Adresa 
nr.3941/20.09.2012 a Grupului Şcolar "Dumitru Dumitrescu" Buftea se propune spre aprobare rectificarea 
bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 2012 astfel: 

)> La partea de venituri : conform Anexa A se rectifică prin diminuare cu suma de 
(- ) 692.134 lei astfel: 

* Sume defalcate din cota de T.V.A. pentru finanţarea cheltuie lilor prevăzute la art.1 04 al.2 lit.e) (cheltuieli 
cu întreţinerea curentă) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 -cod 11.02.02 = -901.134 lei 
*Sume defalcate din cota T.V.A.pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau îndemnizaţiile lunare - cod 11 .02.02 = +80.000 lei 
*Sume defalcate din cota T.V.A. pentru echilibrare - cod 11 .02.06 = + 29.000 lei 
*Adresa nr.1 0994/19.09.2012 a Serviciului Impozite şi Taxe locale = +1 00.000 lei 

)> La partea de cheltuieli : conform Anexa B se diminuează corespunzător cu suma de 
(-)692.1341ei în vederea asigurării echilibrului bugetar. 

Bugetul local devine în sumă de 43.654.866 lei la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

)> Pe secţiuni se prezintă astfel : secţiunea de funcţionare 
secţiunea de dezvoltare 

38.937.5861ei 
4. 717.280 fei 

Bugetul general al oraşului Buftea devine în sumă de 64.662.556 lei la partea de venituri cât ş i la partea 
de cheltuieli. 

)> Pe capitole bugetare partea de cheltuieli al bugetului local se rectifică astfel: 

Capitol bugetar 51.02. Autorităti publice şi actiuni externe se retrage (-)178.440 lei din care : 

cheltuieli cu bunuri si servicii se retrage (-) 234.440 lei 
cheltuieli de capital se alocă (+)56.000 lei (Rafturi 14.000 lei , amenajă r i interioare 42.000 lei) 

Capitol bugetar 54.02. Alte servicii publice generale se retrage (-) 40.000 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri si servicii se retrage(-) 40.000 lei 

Capitol bugetar 61.02. Ordine publică şi sigurantă natională se retrage (-) 60.000 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri si servicii se retrage(-) 60.000 lei 



Capitol bugetar 65.02 lnvătământ se alocă (+) 90.000 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri si servicii se alocă (+) 90.000 lei ( Reparaţi i grupuri sanitare, corp clădire A 

şi corp clădire B 40.000 lei la Scoala generală nr. 2, cf Adresa nr.585 /20.09.2012 şi lgenizare cămin elevi 
50.000 lei la Grup Şcolar "Dumitru Dumitrescu" Buftea, cf. Adresa nr.3941/20.09.2012. 
Se aprobă virarea de credite la Grup Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii "Barbu A Stirbey" 
Buftea cf. Adresa nr.9623/21.08.2012. 

Capitol bugetar 66.02. Sănătate se alocă (+) 20.000 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri si servicii se alocă (+) 20.000 lei pentru asistenţă medicală în un ită ţ i l e de 

învăţământ cf.Adresa nr.1519/23.08.2012 a Scolii generale nr.1 Buftea 

Capitol bugetar 67.02. Cultură, recreere, religie şi sport se retrage(-) 264.1341ei din care: 
cheltuieli cu bunuri si servicii se alocă (+) 721.586 lei (Serv.comunitar de utilitate publică -

Administrarea domeniului public şi privat al oraşului Buftea 695.720 lei , montat bănci în oraş 27.000 lei, 
reparaţii sala de sport 85.000 lei), se retrage ( -) 86.134 lei alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

cheltuieli de capital se retrage (-) 985.720 lei din care : se retrage (-) 1.000.000 lei de la 
obiectivul - Reabilitare Casa de cultură şi se alocă pentru Achiziţie foişoare parcuri 14.280 lei 

Capitol bugetar 68.02. Asigurări şi asistenţă socială se alocă{+) 30.000 lei din care: 
cheltuieli de personal ( salarii) se alocă (+) 30.000 lei pentru drepturi asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav . 

Capitol bugetar 70.02. Locuinte, servicii şi dezvoltare publică se retrage (-) 297.800 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri şi servicii se alocă (+) 37.200 lei (Reparaţii acoperiş bloc R4 10.000 lei, 

reparaţii magazie 40.000 lei , plăcuţe blocuri 7.200 lei, şi se retrage(- ) 20.000 lei materiale alim.cu apă 
cheltuieli de capital se retrage (-) 335.000 lei din care: se retrage(-) 420.000 lei de la obiectivul 

Extindere reţea canalizare oraş Buftea si se alocă(+) 85.000 lei pentru Amenajări adăpost câin i comunitari. 

Capitol bugetar 80.02.Acţiuni generale econom, comerc şi de muncă se retrage (-) 30.000 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri şi servicii se retrage (-) 30.000 lei 

Capitol bugetar 84.02. Transporturi se alocă (+) 38.240 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri şi servicii se alocă (+) 23.240 lei pentru reparaţii staţie RATB 
cheltuieli de capital se alocă (+) 15.000 lei pentru Studiu trafic- centru oraş Buftea 

Programul de investiţii publice pe anul 2012 cu f inanţare de la bugetul local (Anexa C) se modifică 
conform rectifică rii propuse şi va fi întocmit de către Serviciul de Achiziţi i Publ ice ş i Investiţii din cadrul 
UA TO Buftea . 

Faţă de cele expuse propun iniţierea unui proiect de hotărâre . 

SEF SERVICIU FINANCIAR- CONTABILITATE 

N~DANIELA 
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CONSILIUL LOCAL ORAS BUFTEA 
PRIMARIA ORAS BUFTEA 
JUDET ILFOV 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general 
al Oraşului Buftea pe anul 2012 

pentru şedinţa din 25.09.2012 a Consiliului Local Buftea 

Având în vedere prevederile Legii nr.293/2011 cu privire la Legea bugetului de stat pe anul 2012, 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
Adresa 711 .508/13.09.2012 privind majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 
general centralizat al UATO Buftea, Adresa nr. 711.290/07.09.2012 privind modificarea sumelor 
defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate şi pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
un ităţilor administrativ teritoriale în temeiul prevederilor art.6,alin(2) si art.7 din O.G.nr.13/28.08.2012, cu 
privire la rectificarea bugetului de stat, pe trimestrul III 2012, Nota de fundamentare nr.1 0984/19.09.2012 
privind rectificarea obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul local pentru anul 2012 întocmită de către 
Serviciul de Achiziţii Publice şi I nvestiţii , Adresa nr. 10.994/19.09.2012 a Serviciului Taxe şi Impozite 
Locale din cadrul UATO Buftea, Adresa nr.9623/21.08.2012 a Grupului Şcola r Economic, Administrativ şi 
de Servicii "Barbu A.Stirbey", Adresa nr.585/20.09.2012 a Şcolii generale nr. 2 Buftea şi Adresa 
nr.3941/20.09.2012 a Grupului Şcolar "Dumitru Dumitrescu " Buftea se propune spre aprobare rectificarea 
bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 2012 astfel: 

~ La partea de venituri : conform Anexa A se rectifică prin diminuare cu suma de 
(-) 692.1341ei astfel: 

* Sume defalcate din cota de T.V.A. pentru finanţarea cheltu ie lilor prevăzute la art.1 04 al.2 lit.e) (cheltuieli 
cu întreţinerea curentă ) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 -cod 11.02.02 = -901.134 lei 
*Sume defalcate din cota T.V.A.pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau îndemnizaţiile lunare - cod 11 .02.02 = +80.000 lei 
*Sume defalcate din cota T.V.A. pentru echilibrare -cod 11.02.06 = + 29.000 lei 
*Adresa nr.10994/19.09.2012 a Serviciului Impozite şi Taxe locale = +100.000 lei 

~ La partea de cheltuieli : conform Anexa B se diminuează corespunzător cu suma de 
( -)692.134 lei în vederea asigurării echilibrului bugetar. 

Bugetul local devine în sumă de 43.654.866 lei la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

~ Pe secţiuni se prezintă astfel : secţiunea de funcţionare 
secţiunea de dezvoltare 

38.937.5861ei 
4. 717.280 lei 

Bugetul general al oraşului Buftea devine în sumă de 64.662.556 lei la partea de venituri cât şi la partea 
de cheltuieli. 

~ Pe capitole bugetare partea de cheltuieli al bugetului local se rectifică astfel: 

Capitol bugetar 51.02. Autorităţi publice şi acţiuni externe se retrage (-)178.440 lei din care: 

cheltuieli cu bunuri si servicii se retrage (-) 234.440 lei 
cheltu ieli de capital se alocă (+)56.000 lei (Rafturi 14.000 lei, amenajă ri interioare 42.000 lei) 
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Capitol bugetar 54.02. Alte servicii publice generale se retrage (-) 40.000 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri si servicii se retrage(-) 40.000 lei 

Capitol bugetar 61 .02. Ordine publică şi siguranţă natională se retrage (-) 60.000 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri si servicii se retrage (-) 60.000 lei 

Capitol bugetar 65.02 lnvăţământ se alocă (+) 90.000 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri si servicii se alocă (+) 90.000 lei ( Reparaţi i grupuri sanitare, corp clăd i re A 

şi corp clădire B 40.000 lei la Scoala generală nr. 2, cf Adresa nr.585 /20.09.2012 şi lgenizare cămi n elevi 
50.000 lei la Grup Şcolar "Dumitru Dumitrescu" Buftea, cf. Adresa nr.3941120.09.2012. 
Se aprobă virarea de credite la Grup Şcolar Economic, Administrativ şi de Servici i "Barbu A Stirbey" 
Buftea cf. Adresa nr.9623/21.08.2012. 

Capitol bugetar 66.02. Sănătate se alocă {+) 20.000 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri si servici i se alocă (+) 20.000 lei pentru asistenţă medicală în unităţi le de 

învătământ cf.Adresa nr.1519/23.08.2012 a Scolii generale nr.1 Buftea 
1 

Capitol bugetar 67.02. Cultură, recreere, religie şi sport se retrage(-) 264.1341ei din care: 
cheltuieli cu bunuri si servicii se alocă (+) 721 .586 lei (Serv.comunitar de utilitate publică -

Administrarea domeniului public şi privat al oraşului Buftea 695.720 lei, montat bănci în oraş 27.000 lei, 
reparaţii sala de sport 85.000 lei), se retrage(-) 86.134 lei alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

cheltuieli de capital se retrage (-) 985.720 lei din care : se retrage (-) 1.000.000 lei de la 
obiectivul - Reabilitare Casa de cu ltură şi se alocă pentru Achiziţ ie foişoare parcuri 14.280 lei 

Capitol bugetar 68.02. Asigurări şi asistenţă socială se alocă (+) 30.000 lei din care: 
cheltuieli de personal ( salarii) se alocă (+) 30.000 lei pentru drepturi asistenţ i personali ai 

persoanelor cu handicap grav . 

Capitol bugetar 70.02. Locuinte, servicii şi dezvoltare publică se retrage (·) 297.800 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri şi servicii se alocă (+) 37.200 lei (Reparaţii acoperiş bloc R4 10.000 lei , 

reparaţii magazie 40.000 lei , plăcuţe blocuri 7.200 lei , şi se retrage(-) 20.000 lei materiale alim.cu apă 
cheltuieli de capital se retrage (-) 335.000 lei din care: se retrage (-) 420.000 lei de la obiectivul 

Extindere reţea canalizare oraş Buftea si se alocă(+) 85.000 lei pentru Amenajări adăpost câini comunitari. 

Capitol bugetar 80.02.Actiuni generale econom, comerc şi de muncă se retrage (·) 30.000 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri şi servicii se retrage (-) 30.000 lei 

Capitol bugetar 84.02. Transporturi se alocă (+) 38.240 lei din care: 
cheltuieli cu bunuri şi servicii se alocă (+) 23.240 lei pentru reparaţii staţie RATB 
cheltuieli de capital se alocă (+) 15.000 lei pentru Studiu trafic - centru oraş Buftea 

Programul de investiţii publice pe anul 2012 cu finanţare de la bugetu l local (Anexa C) se mod if i că 
conform rectificării propuse şi va fi întocmit de către Serviciul de Ach i ziţii Publice ş i I nvestiţii din cadrul 
UA TO Buftea . 

Faţă de cele expuse propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre în forma propusă . 
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CONSILIUL LOCAL ORAŞ BUFTEA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI BUFTEA 
JUDET ILFOV 

1 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

ANEXA A 

VENITURI BUGET LOCAL 2012 

la raportul de specialitate din data de 25.09.201 2 

SPECIFICAŢIE 

TOTAL VENITURI 
VENITURI PROPRII 

!.VENITURI CURENTE 
A.VENITURI FISCALE 
A1.1MPOZIT PE VENIT , PROFIT SI CASTIGURI DIN 

CAPITAL 
A2.1MPOZIT PE SALARII 
A3 .1MPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 
A4.1MPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 
A6 .ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 

C.VENITURI NEFISCALE 
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE 
( concesi uni ;inchirieri) 
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 

11. VENITURI DIN CAPITAL 
III. OPERATIUNI FINANCIARE 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 
Cote defalcate din impozitul pe venit 
Sume alocate din cetele defalcate din impozitul pe venit 

1 pentru echi librarea bugetelor locale 
Sume defalcate d in TVA 
Sume defalcate din taxa pe valoa rea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la niv elul 
comunelor orase lor 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
Transferuri vo luntare, altele decat subventii le 
Alte transferuri voluntare 

IV. SUBVENTII 
Finantarea lucră rilo r de cadastru imobiliar 
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 
locuintei cu leme, ca rbuni , combustibili petrolieri 

Subventii din bugetul de stat pentru fin <;1 ntarea sanatatii 
VI. DONATII SI SPONSORIZARI ''t.; ', 

;j'.Ş; ·,A 

1#-J ,' 
. '1,. 

BUGET LOCAL INFLUENTE BUGET 
1 

+/- RECTIFICAT 
H.C.L. 76/2012 

44.347.000 -692.134 43.654.866 
28.554.560 100.000 28.654.560 
43.911.000 -692.134 43.218.866 
39.811 .000 -787.654 39.023.346 
16.999.560 o 16.999.560 

o o 
8.000.000 3.900 8.003.900 

14.761.440 -791.554 13.969.886 
50.000 o 50.000 

4.100.000 95.520 4.195.520 
700.000 o 700.000 

3.400.000 95.520 3.495.520 
o o 
o o 

16.849.560 o 16.849.560 
10.000.000 o 10.000.000 
6.849.560 o 6.849.560 

12.856.440 -792.134 12.064.306 
12.294.000 -821. 134 11 .472.866 

562.440 29.000 591.440 

2.500.000 o 2.500.000 
2.500.000 o 2.500.000 

436.000 o 436.000 
36.000 o 36.000 

240.000 o 240.000 

160.000 o 160.000 

o o 

SEF SER~~Fr~NCIAR -CONTABILITATE, 

~LAE DANIELA 



CONSILIUL LOCAL ORAŞ BUFTEA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI BUFTEA 
JUDET ILFOV 

t 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

CHELTUIELI BUGET LOCAL 2012 
la raportul de specia litate din data de 25.09.2012 

SPECIFICATIE Capitol BUGET 
t 

bugetar LOCAL 
H.C.L.76/2012 

TOTAL CHELTUIELI 44.347.000 
Autoritati publice si actiuni externe 51.02 4.683.000 
Alte servicii publice generale 54.02 340.000 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 70.000 
locale 54.02.05 

Servicii publi ce comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 80.000 
Alte servicii publice generale 54.02.50 190.000 
Tranzactii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 6.000 
Ordine publica si siguranta nationala 61 .02 862.000 
Politie locala 61.02 .03.04 777.000 
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie 85.000 
civ il ă nonmilitară) 61 .02 .05 

lnvatamant 65.02 16.450.000 
Sanatate 66.02 210.000 
Cultura, recreere si religie 67.02 6.239.500 
Asigurari si asistenta sociala 68.02 1.618.000 
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 1.811 .500 
Protectia mediului 74.02 2.170.000 
Actiuni generale economice, comerciale si de 100.000 
munca 80.02 

Transporturi 84.02 9.857.000 

ANEXA 8 

INFLUENTE 
t 

BUGET 
+/- RECTIFICAT 

-692.134 43.654.866 
-178.440 4.504.560 

-40.000 300.000 

70.000 
-25.000 55.000 
-15.000 175.000 

6.000 
-60.000 802.000 

777.000 

-60.000 25.000 
90.000 16.540.000 
20.000 230.000 

-264.134 5.975.366 
30.000 1.648.000 

-297.800 1.513.700 
2.170.000 

-30.000 70.000 
38.240 9.895.240 

S~~ s r VICIU FINANCIAR -CONTABILITATE, 

~COLAE DANIELA 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 

AVIZ 

Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului General al Orasului 
Buftea. 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 

~ - ~ 0 5 e 9 . c2o 12 . INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA .... ... ~ .... : .... ......... ... .. .................... ......... . 
~ 1 

A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE. ........... . .. ......... ..... .. ......................... . ...... .............. ...... . ....... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞtE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NEF~ILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului General al Orasului 
Buftea. 

FATĂ DE HOTARAREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
1 

OPINII/DIVERGENTE . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. ...................... ............. ... .. 
1 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 
PREŞEDINTE, 

DUMITRU O STANTIN FLORIN 

r' 



CATRE 

ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

BIROUL IMPOZITE. SI TAXE LOCALE 
Piaţa Mihai Eminescu rn. 1, 

Tel: 031-8241234,5,6 Fax: 031-8241238 

Nr. 10994/19.09.2012 

SERVICIUL BUGET FINANTE CONTABILITATE 

Va transmitem alaturat executia bugetara~ venituri la data de 31.08.2012, cu propunerea de 
majorare a bugetului local, astfel : 

... 

COD BUGETAR 

~ ·----
07.02.50 --

12.02 --
33.02.08 
33.02.50 

-· 
36.02.50 

TOTAL 

~ 

SUMA 

-------· 
3.900 
580 

3.850 
200 

91.470 

100.000 

SefBirou, ITL 

MANEAA~ 

·-· 

--



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 

b~~~~~0~ . . -
'!zi 1 ···. · e'l Agenţ1a Naţ1onala de 
·~"'~-! ...... ;~". ,._.-;,._,_ . ./':;,1: 

- .. -. "·-.. /~;;;·/ Administrare Fiscală 
. ;.;M>.· 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judetului Ilfov 

Nr. 711.508/13.09.2012 

ORAS BUFTEA 

Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 10 
Sector 3, Bucuresti 
Tel: +021 340 16 00 

e-~:~,~~~i~~:~~~t~J2Lfc''~···· 
) ;--'H:MM'rlli-\ 

ORAŞULUI BUFTEA 
1 ~-,.-...s-r··~. "-r;J''" !\ r::...--NCO,..; ;;;_ h!::.:~-;~1, ~ r-P-.; • f"<l·ţ yt:; ~1.-· ,M:.-r. 

, . .)/ cţ{ '" .......................... ' .. '.'' 

(; ~~~ \201 2.: .... : :'<? ,(~. z,ua )~ .. 
~/) /t/, ~ Prin DeclZ!a nr.485/12.09.2012, Directorul Executiv al D.G.F.P. Ilfov aproba majorarea nivelului max1m al cheltuielilor de personal aferent bugetului . 

general centrahzat al umtatilor administrativ tentonale, conform Ordmului m.217 /04.09.2012 al Ministerului Administratiei si Internelor si al Ordinului m. 1172 din 
1, / 

data de 04.09.2012 al Ministerului Finantelor Pubhce pentru modificarea Ordmului comun nr.286/2987/2011, va comunicam nivelul maxim al cheltuielilor de 

personal aferent bugetului primariei dumneavoastra pe anul2012. 

mii lei 

Nr. Nivelul maxim al cheltuielilor de INFLUENTE Nivelul maxim al cheltuielilor de personal 
Surse de finantare personal modificat conform modificat conform Ordinului 

Crt. Ordinului 130/77712012 (+,-) 217/1172104.09.2012 

Fundamentarea nivelului maxim al 
cheltuielilor de personal din judetul Ilfov 

1. 
conform Ordinului Ministerului 

12.816 2.685 15.501 Administratiei si Internelor 
nr.217/04.09.2012 si al Ministerului 

Finantelor Publice nr.1172104.09.2012 

(,94 DIRE~ C~TIV 
Mar· e""R~EA 



_. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
~ll"?,,. 

.ff(>:f")j~~$'>,· 
~'L:? '<2'·j )t Agenţia Naţională de 

~- Administrare Fiscală 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judetului Ilfov 

Nr. 711.290 /07.09.2012 

ORAS BUFTEA 

Str. _.Jcretiu Patrascanu, nr. 1 O 
Sector 3, Bucuresti 

Tel : +021 340 16 00 

r . -

Prin Decizia nr.472/06.09.20!2, Directorul Executiv al D.G.F.P. Ilfov aproba modificarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor 

d scentralizate si pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ teritoriale in temeiul prevederilor art.6, alin.(2) si art. 7 din Ordonanta 

Guvernului nr. 13 din data de 28.08.2012, cu privire la rectificarea bugetului de stat, trimestrul1112012 astfel: 

LEI 

Nr. An 2012 INFLUENTE AN 2012 SEMESTRUL TRIMESTRUL TRIMESTRUL 
Crt. Surse de finantare INITIAL (+,-) RECTIFICAT I III IV 

Sume defalcate din cota de T.V.A. 

1. 
pentru finantarea cheltuielilor 

2.297.000 -901.134 1.395.866 1.148.500 -326.884 574.250 prevazute la art. 104, alin e lit.b din 
Legea educatiei nationale nr.1/2011 

Sume defalcate din cota de T.V.A. 
pentru finantarea drepturilor 

2. asistentilor personali ai persoanelor 700.000 80.000 780.000 350.000 276.298 153.702 
cu handicap grav sau indemnizatiile 

lunare 

3. 
Sume defalcate din cota de T.V.A. 

pentru echilibrare 498.000 29.000 527.000 235.781 164.449 126.770 

IÎ 
4. TOTAL 3.495.000 -792.134 1 1 2.702.866 1.734.281 113.863 854.722 

- / 



Notă de fundamentare 

privind obiectivele de investiţii finanţate de la bugetul local pentru anul2012 
rectificare luna septembrie 2012 

Avînd în vedere necesitatea rectificării bugetului pentru realizarea obiectivelor de investiţii 

solicit alocarea sumeleor după cum urmează: 

I. ALOCĂRI 

CAP. Sl.lO AUTORITĂŢI EXECUTIVE 
B. Lucrări noi 
Amenajări interioare spaţii P.O.B 
C. Alte cheltuieli 
Rafturi dotare birouri P.O.B 

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE, SPORT 
C. Alte cheltuieli 
Achiziţie foişoare parcuri 

CAP.84.02 TRANSPORT RUTIER 
Studiu trafic centru oraş Buftea 

CAP.70.02. LOCUINŢE SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 
B. Lucrări noi 
Amenajări - adăpost câini comuni tari 

Il. RETRAGERI 
Se retrage suma alocată după cum urmează: 

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE, SPORT 
Reabilitare Casa de Cultura Buftea 

CAP.7002. LOCUINŢE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 
B. Lucrări noi 
Extindere reţea canalizare oraş Buftea 

42.000 lei 

14.000 lei 

14.280 lei 

15.000 lei 

85.000 lei 

Total170.280 lei 

1.000.000 lei 

420.000 lei 
Total1.420.000 lei 

Nota: Diferenţa dintre al ocări şi retrageri se alocă prin rectificate la cheltuieli cu bunuri şi 

servicii 
~ 

Şe~s~rvici~l~ .•. :P.I 
V10nca Tu . a e j 

·f\JJ· ! 

·.___./ 



!VllNW 1 !Ol<U L CU UGP.! !CI, G!Ol<G!O 1 f\ l<ll ~~ !(; U V f\l<l 1 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov 
Gmp Şcolar "Dumitru Dumitn•scu" Buft~a 

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 135 
Tel/fax: 021/3515911 

e- mai!: gs dd _ bufte a@yahoo. c om 
web: wwvl .gxschJx.w 

~ - - - " - - -~ -- ---

Nr.inreg. 3941/20 09.2012 ,JUDEŢUL iU"OV . 
PRIMĂRIA 

CJfiAŞULUJ BUFTEA 
FlEGISTRATURA GENERALĂ 

Nr . ........ ./((/f.!t...... 1 

l201.g,. Luna f!J .. ZiuA ?.?9..) 

A TRE, 

· PRIMARIA ORAS BUFTEA 

Prin prezenta va rugam ca in functie de posibilitatile financiare ale Primariei oras Buftea 

. sa alocati suma de 50.000 lei ,necesara lucrarilor de reparatii- igienizare la caminul de elevi . 

. . "_,.. ~ ,. -' ... 
·Va multumim, 

ADMINISTRATOR FINANCIAR 

Cirj an Co elru 



\., 

-~ -. - -- ·-· -- -- - --- .... . -

Dl:~:TUL !I._F(_~\' 

i ')1-; llvi/\f 'ţi/, 

, :FiJ\_~;-ULUl HU~ 'CLJ\ 
! E>. :.\·:_;T:, ·- ·• t if-\J\ c;t.:h;E:l 

~' J, 

-------------------~·-. 

CĂTRE 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUFTEA 

. SERVICIUL BUGET 

,, ·, 
' ,.,: ... V. 

Prin prezenta vă rugăm să ne suplimentaţi bugetul aferent anului 2012 
cu suma de 40000 lei necesară pentru efectuarea următoarelor reparaţii 

curente: 

- reparaţii grupuri sanitare corp vechi (corp clădire A); 
-reparaţii grup sanitar corp nou+ mansardă (corp clădire B) 

conta_b~ 1r~, Stoaşa;) nea 

DIRECTOR, 

Praf. GĂIŞTEANU DOREL-VIOREL 

G.D.V./C.G./2 ex. 



GRUP SCOLAR ECONOMIC, ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "BARBU A. 
STIRBEY" BUFTEA 

str. Garii, nr. 5, Buftea, cod 070000, Ilfov 
Tel.: +4(021)-350.57.31, Fax: +4(021)-350.57.31; +4(021)-350.64.78. 

Nr. 

"Al 
O' 

'(_ 

ţ;c7, 
/'/ f!l!l / /'' 

/ / CATRE: 
[j , PRIMARIA ORASULUI BUFTEA 
c/ 

- 1 

1 

r-C/ 
_- ~-"" i 

Prin prezenta va rugam sa ne aprobati rectificarea bugetul aprobat pentru 
anul 2012 prin retragerea sumei de 5.000 le de la art. bug. 20.01.03 "Incalzit, 
iluminat, forta motrica" si alocarea la art. bug. 20.05.30 "Alte obiecte de 
inventar". 

Va multumim! 

CONTABIL S~F.i, 
,l.,jL\ 

Pron~MlA~:_tr ES01l1-:SII VIA Ee. RABEGA LUIZA RUXANDRA 



CONSILIUL LOCAL BUFTEA 

PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2012 CU FINANTARE DE LA BUGETUL LOCAL 

Rectificar~ septembrie 

Valoare Prevederi 20 12 

Nr. Denumire obiectiv Val. totala Total Surse Credit Credit Alte 

crt totala actual iz. (col5 la 8) proprii ban ban surse 

int. ext. conf 

legii 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 

TOTAL 4,717,280 4,717,280 4,681,280 36,000 

A 

LUCRARI IN 36,000 36,000 o 36,000 

CONTINUARE 

B 

LUCRARI NOI 4,626,000 4,626,000 4,626,000 

c 
ALTE CHELTUIELI 55,280 55,280 55,280 

Total alocar 

bugdart: 

(collO+ 

Il) 

9 

4,717,280 

36,000 

4,626,000 

55,280 

ANEXAC 

BUGET LOCAL 

Din care: 

Dt:la Pe scara 

buget trans. 

local ll.S 

10 11 

4,681,280 36,000 

o 36,000 

4,626,000 

55,280 

tcr 

Cap. PIF 

12 13 



. TOTAL .. 

B.LUCRARI NOI TOT 

l Amenajari interioare 

C. ALTE CHELTUIELI TOT 

1 Raft DTIL ~Primăria Buftea 

·. TOTAL . . . . 
1 ... 

B.LUCRARI NOI TOT 

1 Cofinanţare proiect D.Dumitrescu 

TOTAL 

C.ALTE CHELTUIELI TOT 

1 Modanizare Casa de Cultura Veche-avize 

2 Achiziţie foi~oare parcuri 

TOTAL 

A.LUCRARIIN CONTINUARE TOT 

1 Cadastru edilitar 

B.LUCRARI NOI TOT 

l Amenajări - adapost câini 

2 Extindere reţea canalizare oraş Buftea 

DESFĂSURAREA POTRIVIT CLASIFICA ŢI El PE CAPITOLE BUGETARE 

CAP 5102 AUTORITĂTI EXECUTIVE 

60,000 60,000 .•.. 60,000 60,000 60,000 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 

42,000 42,000 42,000 42.000 42,000 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

18.000 18,000 18,000 18,000 18,000 

CAP 65 02 ÎNVĂTĂMÂNT 

4,419,000 4,419,000 4,419,000 4,419,000 4,419,000 

4,419,000 4,419,000 4,419,000 4,419,000 4,419,000 

4,419,000 4,419,000 4,419.000 4.419,000 4.419,000 

, , CAP 67 02 CULTURA, RECREERE RELIGIE SPORT 

1 19,280 19,280 19,280 19,280 19,280 

19,280 19,280 19,280 19,280 19,280 

5,000 5,000 5.000 5,000 5,000 

14.280 14.280 14,280 14,280 14.280 

CAP.70.02. LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 

201,000 201,000 .·· 165,000 . 201,000 165,000 

36,000 36,000 36,000 

36.000 36,000 36,000 

165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 

85,000 85.000 85,000 85,000 85.000 

80,000 80.000 80.000 80,000 80.000 

1· . 36,000 

36,000 

36.000 



TOTAL 

C.ALTE CHELTUIELI TOT 

1 Sens gi ratoriu Butlea-avize 

2 Studiu tratic -centru oraş Buttea 

ORDONA TOR PRINC IPAL DE CREDITE 

Primar 

PI STOL GHEORUIIE 

CA P.84.02 TRANSPORT R UTIER 

18,000 

13,000 

3,000 

15,000 

18,000 18>000 

13,000 13,000 

3,000 3.000 

15.000 15,000 

Şef serviciu Financiar ~oA~bilitate 

NICOLAE DANII:LA' ~ 

18,000 18,000 

13,000 13,000 

3.000 3.000 

15.000 15,000 

Şef serviciu I.A.P.I 

TlJDOJil~ 
1 

\ 



INSP I ~CTORATUL ŞCOLAR A L JUD. ILFO\' 
ŞCOALA CU CLS. 1- Vlll nr.l 

Nr. 1723 din 18.09.20 12 

iollr. A leea Şco lii Nr. l . nuflca . .rude! llfOI' 
Tel. i F;,x : 01 113 505,15.1 

\Vcb : \\\\\\ :' l ' O:ll.llhll f l<•al,li l,llll' l :ll <' 

c-mai 1: se 1 buflca@ yahoo. co111 

, .. -·--- -~llJoiŢuCîlfc5V 
P f-11MĂFl iA 

ORAŞULU I BUFTEA 
nEGISTRATURA GENERALĂ 

Nr ........... HJ.?.G ........... . 
Domnule Primar, ?

01 
. .. ~. Lll'~ ~ ~ .. .. Zi.u_a .Jf.J .... 

Prin prezenta, revenim la adresa noastră nr.1519/23.08.20 12, înregistrată 
la primăria oraşului cu nr. 9859/24.08.2012 cu rugămintea de a vă alătura grijii noastre 
pentru elevii, preşcolarii ş i antepreşcolarii din Şcoala Nr.l Buftea şi structurile ei, în 
asigurarea eficientă a serviciului de asistenţă medicală prin avizarea unui post de 
medic şi a unui post de asistent medical. 

Cererea noastră este motivată de numărul mare de elevi şi preşco l ari: 

816 elevi şi 120 preşcolari- Şcoala Nr.1; 
120 elevi şi 60 preşcolari -Structura Nr.3; 
160 elevi şi 50 preşcolari -Structura Nr.4; 
120 preşcolari şi 33 antepreşco lari- Structura cu P.P. Nr.l "Rază de Soare" 
71 preşcolari - Structura cu P.P. Nr.2 
Menţionăm că la Structura cu P.P. Nr.l "Rază de Soare" IŞ I desfăşoară 

activitatea o asistentă medicală, pe un post înfiinţat în anul 1974 (în prezent în 
concediu medical pe o perioadă incertă). 

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul şco lii am identificat un spaţiu care poate 
căpăta destinaţia de cabinet medical ş i a cărui amenajare se va face cu o sumă modică. 

Demersurile la DSPJ Ilfov făcute în anu l şcolar anterior au primit răspuns 
favorabil, unitatea noastră întrunind condiţii le pentru a beneficia de cabinet medical, 
medic şi asistenţă medicală. 

SECRETAR, 
Veronica Ciauş 

~~()~ 



DIRECTIA ASISTENT A SOCIALA 
COD FISCAL 26528191 
NR. l f /3 1 r!J. ~1 2012 

INFORMARE 

CATRE: 
CONSILIUL LOCAL BUFTEA 

Referitor Ia adresa nr. 1723/18.09.2012 a Scolii Generale nr. 1 -
Buftea, înregistrată Ia Primăria oraşului Buftea cu nr. 11136/21.09.2012 

Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 761/2012 privind 
modificarea anexei nr.4 Ia Metodologia privind examinarea stării de 
sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi 
particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale 
gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al 
ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011, precum şi pentru aprobarea 
anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 
privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, 

Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ- în funcţie 
de numărul de elevi şi preşcolari, având în vedere solicitarea şcolii nr. 
1-Buftea, şi analizând numărul de elevi şi preşcolari Ia nivelul oraşului 
Buftea, este necesar înfiinţarea unui număr de 7 posturi după cum 
urmează: 

-2 posturi -medic primar 
-5 posturi -asistenţi medicali 
acestea fiind necesare pentru asigurarea eficienţei a serviciului de 

asistenţă medicală din şcoli şi grădiniţe. 
Conform art. 22 alin.(1) şi (2) din Ordonaţa de urgenţă nr. 

34/2009- cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care se aplică până la data 
de 31.12.2012, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a 
posturilor vacante din autoâtăple şi institu_tiile publice. 

Potrivit art. 3 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 162/2008 
privind transferul asamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice 



locale, sumele care se asigură prin transfer pentru exercitarea 
atribuţiilor ş i compenţelor pentru asistenţa medicală comunitară, 

asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ, finanţarea 
cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţi lor medicali, 
precum şi cheltuielile cu medicamente şi material sanitare din unităţile 
de asistenţă medico-socială, se aprobă anuaC prin legea bugetului de 
stat, în baza unui contract încheiat cu direcţii le de sănătate publică, în 
cond iţiil e legii. 

Menţionăm că/ în prezent în cadrul Direcţiei Asistenţă Soc ială 

avem un număr de 9 posturi aprobate şi ocupate după cum urmează: 
-1 post -medic primar; 
-3 posturi -asistent medical principal; 
-1 post -asistent medical; 
-2 posturi -asistent medical principal comunitar; 
-2 posturi -mediator sanitar. 

Faţă de cele precizate vă rugăm să dispuneţi demararea 
procedurilor pentru buna funcţionare a Direcţei Asistenţă Social ă. 

DIRECTOR, 

TATULICA VIORICA 


