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HOTĂRÂREA NR.106 
din 26 Octombrie 2012 

privind rectificarea Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2012 

Consiliu/local al oraşului Buftea Întrunit În şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2012 

A vând În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Direcţiei Economice ; 
• Nota de fundamentare nr.12727 /19.10.2012 privind rectifica rea bugetului local pentru 

anul 2012 întocmită de către Serviciul de Achiziţii Publice şi Investiţii ; 
• Adresa nr. 12.868/23.10.2012 a Biroului de Taxe şi Impozite Locale ; 
• Adresa nr.1.372/1 0.09.2012 a Grupului Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii 

« Barbu A. Stirbey » ; 
• Adresa nr.582 /08.10.2012 a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.3 Buftea ; 
• Legea nr. 293/2011 a Bugetului de stat pe anul 2012, cu modificări le şi completări le 

ulterioare; 
• Avizul Comisiei pentru activităţi economice şi financiare; 
• Hotărârea Consiliului Local nr.1 0/03.02.2012 privind aprobarea bugetului general al 

oraşului Buftea pe anul 2012; 
• Hotărârea Consiliului Local nr.42/23 . 04 . 2012,Hotărârea Consiliului Local nr. 50 

/29.05.2012, Hotărârea Consiliului Local nr.76/07.08.2012; Hotărârea Consiliului Local 
nr. 96/25.09.2012; 
În conformitate cu prevederile art.1 alin.2) lit.a, art.19, art. 20 alin.1 ), coroborat cu art. 2 

pct. 47 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale cu modificări le şi completările 
ulterioare ; 

În temeiul art. 36 alin.(1) şi (2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit. a) şi al art.45 alin . (2) lit. a) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu mod ificări le şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general pe anul 2012, conform Anexei A, 
Anexei B şi Anexei C - Program de investiţii pe anul 2012 cu finanţare de la bugetul 
local, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

Anexa A- VENITURI = 43.854.866 lei 
Anexa B- CHELTUIELI = 43.854.866 lei 
Anexa C - Program de investiţii publice pe anul 2012 cu finanţare de la bugetul local 
= 4.717.280 lei. 
Bugetul general al oraşului Buftea devine în sumă de 64.862.556 lei, atât la partea 

de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 



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

Art. 3. Secretarul oraşu lui Buftea va asigura aducerea la cunoşt inţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
servicii lor de specialitate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

PREŞE 
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In temeiul prevederilor art.45 aliniatul (6) din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, iniţiez proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
oraşului Buftea pe anul 2012. 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Având în vedere prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012, Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
Nota de fundamentare nr.12. 727/19.10.2012 privind rectifica rea bugetului local pentru anul 2012 
întocmită de către Serviciul de Achiziţii Publice şi Investiţii, Adresa nr.12.868/23.10.2012 a Biroului 
Taxe şi Impozite Locale din cadrul UATO Buftea, Adresa nr.1.372/10.09.2012 a Grupului Şcolar 
Economic, Administrativ şi de Servicii "Barbu A.Stirbey", Adresa nr. 582/08.10.2012 a Grădinitei cu 
program prelungit nr. 3 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 majorare cu suma de 
(+) 200.000 lei astfel: 

*Adresa nr.12.868/23.10.2012 a Biroului Impozite şi Taxe locale = +200.000 lei 

~ La partea de cheltuieli : conform Anexa B se majoreaza corespunzător cu suma de 
(+) 200.000 lei în vederea asigurării echilibrului bugetar. 

Bugetul local devine în sumă de 43.854.866 lei la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

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

39. 137.586 lei 
4. 717.280 lei 

Bugetul general al oraşului Buftea devine în sumă de 64.862.556 lei la partea de venituri cât şi la 
partea de cheltuieli. 

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

Capitol bugetar 51.02. Autorităti publice şi actiuni externe se aloca {+) 36.000 lei din care: 

cheltuieli cu bunuri si servicii se aloca (+) 36.000 lei (Servicii intreţinere centrale termice 
=30.000 lei; Cheltuieli cu bunuri si servicii- încălzit, iluminat =6.000 lei) 

Capitol bugetar 65.02 lnvătământ se alocă{+) 35.000 lei din care: 



cheltuieli cu bunuri si servicii se alocă(+) 35.000 lei (Instalaţie electrică cămin Grup Şcolar 
Dumitru Dumitrescu Buftea = 30.000 lei; Alocare fonduri Proiect "Un start bun în viată" Grădinita cu 

' ' 
program prel.nr. 3 Buftea =5.000 lei) 

Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012 cu suma de 13.784 lei la Grup Şcolar 
Economic, Administrativ şi de Servicii "Barbu A Stirbey" Buftea cf. Adresa nr.1 .372/1 0.09.2012. 

Capitol bugetar 67.02. Cultură, recreere , religie şi sport se aloca (+) 105.000 lei din care: 

cheltuieli cu bunuri si servicii se alocă (+) 105.000 lei (Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
contract servicii inchiriere patinoar =85.000 lei; Material săditor = 20.000 lei) , 

Capitol bugetar 70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se aloca (+) 24.000 lei din care: 

cheltuieli cu bunuri şi servicii se alocă (+) 24.000 lei (Contribuţie Asociaţia de Dezvoltare 
lntercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare "ECOSAL Ilfov", asociere aprobată 
prin HCL nr.1 03/25.09.2012 =20.000 lei; Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii =4.000 lei) 

Programul de investiţii publice pe anul 2012 cu finanţare de la bugetul local (Anexa C) 
rămâne în sumă de 4.717.280 lei . Se modifică la capitolul bugetar 65.02. lnvăţământ, pozitia B 
Lucrări noi din programul de investiţii, denumirea obiectivului Cofinanţare proiect D.Dumitrescu cu 
denumirea Proiect "Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare, dotare Grup Şcolar Dumitru 
Dumitrescu- cofinanţare conform contract de finanţare nr.2747/30.12.2011 . 

Faţă de cele expuse propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre în forma propusă. 

PIST 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2012 

pentru şedinţa din 26.10.2012 a Consiliului Local 

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, Nota de fundamentare nr.12. 727/19.10.2012 privind rectifica rea bugetului local 
pentru anul 2012 întocmită de către Serviciul de Achiziţii Publice şi Investiţii, Adresa 
nr.12.868/23.1 0.2012 a Biroului Taxe şi Impozite Locale din cadrul UATO Buftea, Adresa 
nr.1.372/10.09.2012 a Grupului Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii "Barbu A.Stirbey", 
Adresa nr. 582/08.10.2012 a Grădinitei cu program prelungit nr. 3 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 majorare cu suma de 
(+) 200.000 lei astfel: 

*Adresa nr.12.868/23.1 0.2012 a Biroului Impozite şi Taxe locale = +200.000 lei 

>- La partea de cheltuieli : conform Anexa B se majoreaza corespunzător cu suma de 
(+) 200.000 lei în vederea asigurării echilibrului bugetar. 

Bugetul local devine în sumă de 43.854.866 lei la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

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

39.137.586 lei 
4. 717.280 lei 

Bugetul general al oraşului Buftea devine în sumă de 64.862.556 lei la partea de venituri cât şi la 
partea de cheltuieli. 

>- Pe capitole bugetare partea de cheltuieli a bugetului local se rectifică astfel: 

Capitol bugetar 51.02. Autorităti publice şi actiuni externe se aloca (+) 36.000 lei din care: 

cheltuieli cu bunuri si servicii se aloca (+) 36.000 lei ( Servicii intreţinere centrale termice 
=30.000 lei; Cheltuieli cu bunuri si servicii- încălzit, iluminat =6.000 lei) 

Capitol bugetar 65.02 lnvătământ se alocă (+) 35.000 lei din care: 



cheltuieli cu bunuri si servicii se alocă(+) 35.000 lei (Instalaţie electrică căm i n Grup Şcolar 
Dumitru Dumitrescu Buftea = 30.000 lei; Alocare fonduri Proiect "Un start bun în viată " Grădinita cu . . 
program prel.nr. 3 Buftea =5.000 lei) 

Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012 cu suma de 13.784 lei la Grup Şcolar 
Economic, Administrativ şi de Servicii "Barbu A Stirbey" Buftea cf. Adresa nr.1.372/1 0.09.2012. 

Capitol bugetar 67.02. Cultură, recreere, religie şi sport se aloca{+) 105.000 lei din care: 

cheltuieli cu bunuri si servicii se alocă (+) 105.000 lei (Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
contract servicii inchiriere patinoar =85.000 lei; Material săditor = 20.000 lei) , 

Capitol bugetar 70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se aloca (+) 24.000 lei din care: 

cheltuieli cu bunuri şi servicii se alocă (+) 24.000 lei (Contri buţie Asociaţia de Dezvoltare 
lntercomunitară de ut i lităţi publice pentru serviciul de salubrizare "ECOSAL Ilfov", asociere aprobată 

prin HCL nr.103/25.09.2012 =20.000 lei; Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii =4.000 lei) 

Programul de investiţii publice pe anul 2012 cu finanţare de la bugetul local (Anexa C) 
rămâne în sumă de 4.717.280 lei . Se modifică la capitolul bugetar 65.02. lnvăţământ, pozitia B 
Lucrări noi din programul de investiţii, denumirea obiectivului Cofi nanţare proiect D.Dumitrescu cu 
denumirea Proiect "Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare, dotare Grup Şcolar Dumitru 
Dumitrescu- cofinanţare conform contract de finanţare nr.2747/30.12.2011 . 

Faţă de cele expuse propun iniţierea unui proiect de hotărâre . 

SEF SERVICIU ~ClAR- CONTABILITATE, 

NIC~ DANIELA 



Nr.12727/19.10.2012 

Notă de fundamentare 
privind proiectul de utilizare a cxcedentului din anul precedent pentru obiectivele de 

investiţii pe anul 2012 - rectificare luna octombrie 

1. ALOCĂRI 

Avînd în vedere necesitatea rectificării bugetului pentru realizarea obiectivelor de investiţii 

privind fondurilor necesare acoperirii priorităţilor cetăţenilor oraşului Buftea, solicit alocarea 

sumeleor după cum urmează: 

CAP. 66.11 SĂNĂTATE 
B. Lucrări noi 
Amenajare zonă, gard+trotuare dispens.centru Buftea 

CAP. 67.10 CULTURA, RECREERE, RELIGIE, SPORT 
C. Alte cheltuieli 
SF, PT parc cartier Atârnaţi 
SF,PT amenajare zonă agrement patinoar +echitaţie 

CAP.70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 
B.Lucrări noi 
Construcţie toalete publice 
Lucrări anvelopare blocuri - cofinanţare 

Racord,contorizare locuinţă B-dul Mihai Eminescu 
Racord contorizare locuinţe strada Agricultori 
Racord gaze naturale clădire Peco Studio 
Echipament identificare instituţii 
Indicatoare intrare ieşire oraş Buftea 
Studiu oportunitate concesionare iluminat public oraş Buftea 
S.F modernizare, extindere iluminat public oraş Buftea 

CAP. 84.02 TRANSPORT RUTIER 
C. Alte cheltuieli 
Studiu trafic cartier Studio 

Il. RETRAGERI 
CAP. 67.10 CULTURA, RECREERE, RELIGIE, SPORT 
B. Lucrări noi 
Construcţie patinoar 
Amenajare parcuri I.C.Bratianu,Vlasiei 
C. Alte cheltuieli 
Doc.tehnică (SF,PT) patinoar 
Doc.tehnică (SF,PT) parc Buciumeni, Fulger, Atarnaţi 

85.000 lei 

85.000 lei 
85.000 lei 

85.000 lei 
539.000 lei 

5.000 lei 
6.500 lei 

20.000 lei 
85.000 Ici 
50.000 lei 
22.500 lei 
77.000 lei 

15.000 lei 

300.000 lei 
85.000 lei 

85.000 lei 
85.000 lei 



CAP. 68.10 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
C. Alte cheltuieli 
Doc.tehnică (SP,SF,PT)- 2 cantină socială 

CAP.70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 
B.Lucrări noi 
Amenajare cladire Staţie Peco Studio 
Lucrări extindere reţea apă şi ape pluviale 
Extindere reţea canal izare oraş Buftea 
C. Alte cheltuieli 
Achiziţie panouri publicitare 
Achiziţie panouri intrare - ieşire 

CAP. 84.02 TRANSPORT RUTIER 
C. Alte cheltuieli 
Achiziţie staţii autobuz 7 buc 

Nota fundamentare 

25.000 lei 

30.000 lei 
215.000 lei 
205.000 lei 

85.000 lei 
50.000 lei 

165.000 lei 

privind rectificarea bugetului pentru obiectivele de invest i ţii pe anu l 2012 - rectificare luna 
octombrie 

Se modifica poziţia 1 la capitolul 65.02, privind detalierea denumirii, după cum urmează : 

CAP.65.02 ÎNVĂTĂMÂNT 
Proiect "Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare, dotare, Grup şco lar Dumitru 
Dumitrescu - cofinanţare. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Nota fundamentare 
privind rectificarea bugetului cheltuieli materiale 

(bunuri ş i servicii) 

Serv icii întreţinere central termice 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii încalzire, iluminat 
Reparaţii instalaţie electric cămin Grup şcolar D.Dumitrescu 
Alocare fonduri proiect "Un start bun În viaţă" gr.3 pp" 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii -contract închiriere patinoar 
Material săditor 

Contribuţia Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de util ităţi 

Publice pentru serviciul de salubriyare Acosal Ilfov 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

30.000 lei 
6.000 lei 

30.000 lei 
5.000 lei 

85.000 lei 
20.000 lei 

20.000 lei 
4.000 lei 
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Anexa A 

VENITURI BUGET LOCAL 2012 

la raportu l de special itate din data de 26.10.2012 

SPECIFICATIE , 

TOTAL VENITURI 
VENITURI PROPRII 

!.VENITURI CURENTE 

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

CAPITAL 
A2.1MPOZIT PE SALARI I 
A3.1MPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 
A4.1MPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 

. A6.AL TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 
C.VENITURI NEFISCALE 
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (concesiuni;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 cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
Sume defalcate din TVA 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
oraselor 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
achilibrarea bugetelor locale 
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 
Alte transferuri voluntare 

IV. SUBVENTII 
Finantarea lucrărilor de cad astru imobiliar 
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 
locuintei cu leme, carbuni, combustibili petrolieri 

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 
VI. DONATII SI SPONSORIZARI 

PRIMAR, 

BUGET LOCAL INFLUENTE BUGET , 
+1- RECTIFICAT 

H.C.L.96/2012 
43.654.866 200.000 43.854.866 
28.654.560 200.000 28.854.560 
43.218.866 200.000 43.418.866 
39.023.346 200.000 39.223.346 
16.999.560 200.000 17.199.560 

o o 
8.003.900 o 8.003.900 

13.969.886 o 13.969.886 
50.000 o 50.000 

4.195.520 o 4.195.520 
700.000 o 700.000 

3.495.520 o 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 

12.064.306 o 12.064.306 
11.472.866 11.472.866 

591.440 o 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 SERVI~U ~N~NCIAR -CONTABILITATE, 

~AEDANIELA 



Către, 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

BIROl!L Ii\IPOZITE SI TAXE LOCALE 

Nr. înreg.12.868/23.10.2012 

SERVICIUL BUGET FINANŢE-CONTABILITATE, 
CONTABILIT ATEA VENITURILOR 

A vând în vedere Adresa nr. 398165117.10.2012 a Administraţiei Finanţelor Publice 
Buftea, înregistrată la Primăria Oraşului Buftea sub nr 12635118.10.2012, prin care ne 
infonnează că a fost virală suma de 232.049 lei, suma ce reprezintă 50% din impozitul virat de 
cabinetele notariale, cod indicator 03.02.18 "Impozitul pc veniturile din transferul proprietatilor 
imobiliare din patrimoniul personal" propun majorarea bugetului local cu suma de 200.000 lei. 

SEF BIROU, 

MANEAA~ 
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Anexa 8 

CHELTUIELI BUGET LOCAL 2012 

la raportul de specialitate din data de 26.10.2012 

SPECIFICATIE 
' 

TOTAL CHELTUIELI 
Autoritati publice si actiuni externe 
Alte servicii publice generale 

r 1d de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 
Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor 
Alte servicii publice generale 
Tranzactii privind datoria publică şi împrumuturi 
Ordine publica si siguranta nationala 
Politie locala 
Protectie civi la şi protecţia contra incendiilor (protecţie 
civilă nonmil itarăl 

lnvatamant 
Sanatate 
Cultura, recreere si religie 
Asigurari si asistenta sociala 
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 
Protectia mediului 

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 
... 

nsporturi 
'-

PRIMAR, 

Capitol BUGET INFLUENTE BUGET 
' bugetar LOCAL +/- RECTIFICAT 

H.C.L.76/2012 
43.654.866 200.000,00 43.854.866,00 

51 .02 4.504.560 36.000,00 4.540.560,00 
54.02 300.000 300.000,00 

70.000 
54.02.05 70.000,00 
54.02.10 55.000 55.000,00 
54.02.50 175.000 175.000,00 

55.02 6.000 6.000,00 
61.02 802.000 802.000,00 

61.02.03.04 777.000 777.000,00 
25.000 

61 .02.05 25.000,00 
65.02 16.540.000 35.000,00 16.575.000,00 
66.02 230.000 230.000,00 
67.02 5.975.366 105.000,00 6.080.366,00 
68.02 1.648.000 1.648.000,00 
70.02 1.513.700 24.000,00 1.537. 700,00 
74.02 2.170.000 2.170.000,00 

70.000 
80.02 70.000,00 
84.02 9.895.240 9.895.240,00 

SEF SERVICI~~~NCIAR -CONTABILITATE, 

NICOL~NIELA 



., '·. 1 . 
GRADINITA " CASUTA COPILARIEI" 

BUFTEA - ILFOV 
Str. Aleea Scolii nr. 4 Tel.fax 0213505199 

Nr. 6&~ din Dr.1o, 2012 

CATRE, 

PRIMARIA ORASULUI BUFTEA 

In atentia d-lui Primar 

~ .. -----·---·-------
JUDEŢUL !LFQV·--- , 

PFifM.Ă.RLt\ 

__ OR.f\ŞULUI 8!WT[A 
REU l ~;TRATURt\ GENEii/\LĂ 

Nr . .... .... I~?PP Â. ...... .. .. .. 
20i ..... ... Luna ((() /" 

, ...... -.-............. -.~-~-·-~~!.-" ·..:_~~·- ~ . .'~r 1 ., , , 

Va facem cunoscut ca la data de 14.12.2011, prin adresa 537 am incheiat un 

ACORD DE COLABORARE {pe care-I inaintam anexat), in cadrul proiectului 11 UN START BUN IN 

VIATA 11 initiat de CEDP- Centrul Step by Step pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala, o 

organizatie neguvernamentala . care promoveaza principiile democratice in educatia si protectia 

copilului. 

Acest accord s-a incheiat in colaborare cu : 

1. Centrul Step by Step pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala (CEDP ); 

2. ISJ ILFOV- nr. de inregistrare 12207/14.12.2011; 

3. PRIMARIA ORASULUI BUFTEA - nr. de inregistrare 14332/15.12.2011 si, 

4. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 BUFTEA nr. de inregistrare 

537/14.12.2011. 

Prin acest Acord de Colaborare, Primaria orasului Buftea a convenit sa aloce fondurile 

necesare sustinerii costurilor de hrana pentru 5 copii inclusi in cadrul proiectului care provin din 

familii inclusive, familii monoparentale in dificultate si de etnie rroma, acordul avand o valabilitate 

de 241uni. 

Cei 5 copii care frecventeaza unitatea noastra sunt : 

NR.CRT. NUMELE SI PRENUMELE C.N.P. SEPTEMBRIE OCTOMBRIE 
COPILULUI Zile prezente Zile prezente 

1 AVRAM CLAUDIA 6100123410161 8 22 

2. BRAILEANU MIHAI 5100118410125 5 21 

3. CONSTANTIN DARIUS 5100517460094 5 23 

4. DINTICA MARIA 6100430420079 5 23 

5. MUSAT ROBERTA-MARIA 6100110460033 5 23 



2 -

Mentionam ca, alocatia de hrana pentru un copil este de 10 lei/ zi, iar numarul total de 

zile prezente este de 140. 

Va rugam sa virati la GRADINITA 11 CASUTA COPILARIEI 11 ORASUL BUFTEA, 

JUDETUL ILFOV, Str. Aleea Scolii nr. 4 Cod. Fiscal 29007708, in contul nostru 

ROS8TREZ4225010XXX000974, deschis la Trezoreria orasului Buftea - suma de 1400 lei 

reprezentand c.v. hrana pentru cei 5 copii din Proiectul 11 Un start bun in viata 11 pentru 

lunile septembrie si octombrie 2012. 
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,!. Gradinita cu Progtam Pnohm;;i! Nr . .3 Bnrtea, t<J .;euiuJ in orasul Buftea, str. Alee)\ 

s,·olii nr.4 Clul29007'708,,. •. '· i':· '.·., .. 

rcpn .. 'zentata prin 

DIRECTOR, prof. PROTHJC NEUCA 

au convenit la incheierea prc?Ril!~dui aconL 

l'n·ambul 

Tcoriii;; actuak ,;u,ti.1 ,a,,.,·;;, din struc:uri!e psihologice si neuronale se formeaza in 

pnmtt ani ele viata. Aceste cercetari au aratat t•biecti\ ( p·in metode imagistice medicale) ca 

ncglijarca copilului pc acest inteP.al ele viatR duce la prabusirea !~mctionarii unor structuri 

neuronale care nu se mai pot reface niciodata. 

Centrul MultiFurctional i:l'j iem~ntat ~· n pwiectt1! "Un start bun in viata", va li o 
:-;truclura care va acopen :1cvoi\e el~ crestere si ~ngrijire a copiilor mici in filozofia inclusa in 

dezvoltarea timpurie 2. copilulcti "' c:1prinsa in ,L·ategia Ministerului Educatiei, Cercetarii. 

Tin,·retului si Sportului si in nmu kge a ccJu.;atiei ( Lccg~a Nr.l//2011 - Art 27- educatia 
~lnleprcscolara se organizeaza in Ci\::.s·.::. gradinite si centre de zi). 
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dc/.voL:area anr.onlorEa a.~ ..::!:ului. 

Furnizarea mate-rialului sL;'_~,x~ oe curs. 

-,-,,--,, _ _."._-

t.L !F':HO(;;F{ . .:.\ ''.'/ Pl·?.F.i !'i\i:;l t 

~L j\;·lat::ricue stand,:-~~·-__ -i ~k:;Lt·u .i;r.t~Lajc-~.·ea SiXl_lillc·r in dcurd cu caracteristicile de ,-;:trsta. 

5. Formar~~a parintilor in sri: ;1• indu.si\', ::-l ;:( d1:IJC)L deprinderi de organizare () vietii 

cotidiene pentru t~1mi!ic. 
6. IVfonilorizarea si asistenta L!:h11Îca pentru !mp!cnenrarea proiectului. 

B. lnspcctora!ul Scnla:· al JuJctului ilfo; 

1. idenLiiicarea w~il<t~ii de;:-,\ :•.~amant in -.'ar.: -,.d ft::·.:liona Centrului lvlultif'unctiomll si 

asigu,·::~rC{i sr~!iu!•Ji l"JeC~S~\)' :_:en1ru ru~1Ction~li"e:1 Centrului Mu!tifi.mctiunal {spatiu 

p•.:nl ru 1 grupa J" :;~::'! i ): 

2. irkntificarea ;:adl\":0r d:_dactice S! ·1 pror'eslcr~istilor care vor lucra 111 Cenlrul 

!\1ult i fu nctionrti: 

3. a:)igurarea saial';ilc! :?c:;,~:L:.;· Jidact.JC'~ si pro!Csîonistilor care clesf:asoari:l activitatea 
in cadnli Centr•.Jiui HultiL::~,jcnal 1 per>eonal c:-.i>tcnt): 

4. asigurarea pr.tniciparii ·.2<\\Ji·t-~ior didactic;;.; si prof-;sionistilor la cursurile de fOrmare 

organizPte de CLUJ': 

5. identi~-:carea corlilor .. -,\")!"fi inscrisi in grupa (cntrul rvlultifunctional. 
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o divt:rgen•-~ cc_.;-:.:~:actua!ă. 1-Jccare se poate adresa 

b. ' ' OOH=:L; :'_;1 cic Îi1 măsura în care esk aiCct<.ltă 

;\rL5 Încct~rea aconluitd 

Constituie n1otiv d~ în~>~<Jt-c d pr-:'"Ierd:.iiui acordului ur;-r~\>o;1.rele: 

A_cordui ;J{:!"ţilt.):' ţX::',t'r'-• :ncetarec-:. acordului: 

,:\nularea acestui ~tcord · a t! i"i:tCU 1I ·:;,!()~-'urma unui c.nunt scris, cu minim o săptămcînf1 înainte 

de incetarea cooperărit. 
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~' :of. Const<mt in Proti _:c 
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Director. 
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GRUP SCOLAR ECONOMIC, ADMINISTRA TIV SI DE SERVICII "BARBU A. STIRBEY" 
BUFTEA 

str. Liceului , nr. 5, Buftea, cod 070000, Ilfov 
Tel.: +4(021 )-350.57 .31, Fax: +4(021)-350.57.3 1; +4(02 1 )-350.64. 78 

~ e-mail: 2:scas barbustirbev@,vahoo.com, 

CATRE: 

web: www.barbustirbey.ro 

Nr.-+-==-f-"'-'-' -~q.~y~r)V20T2-
PRIMÂRIA 

QR ,~ŞULU I BUFTE/.; 

REGISTHAT).JR~E!fRALĂ 
{{()J Q'-J 

Nr . .. .... .. .............. ...... . .. 

2o·rb. ... Lt:r ;0 .. a. .. 9 7i•!r,l .. J.Q. 
PRIMARIA ORASULUI BUFTEA 

Prin prezenta,va rugam ca din bugetul aprobat pentru anul 2012 "Sume defalcate din 

T.V.A. pentru salarii, sporuri, alte drepturi salariale in bani si contributiile acestora in institutiile de 

invatamant preuniversitar de stat" sa ne aprobati utilizarea sumei de 13784 lei, pentru plata 

hotararilor judecatoresti . 

. , 

CONTABIL SEF, 

Ee. RABEGA LUIZA RUXA 



CONSILIU L LOCAL BUFTEA 

PROGRAM DE INVESTIT II PUBLICE PE AN UL 2012 CU FINANTARE DE LA BUGETUL LOCAL 

Rectificare octombrie H.C.L nr. 1061 J..G oortJ/'7/!Jh'C:. '2.o!.2.. 

Valoare Prevederi 20 12 

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

crt totala actualiz. (col5 la 8) proprii ban ban surse 

int. ext. conf 

legii 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 

TOT AL 4,717,280 4,717,280 4,681 ,280 36,000 

A 

L UCRARI IN 36,000 36,000 o 36,000 

CONTINUARE 

B 

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

c 
ALTE C HELTUIELI 55,280 55,280 55,280 

Total alocar 

bugetare 

(col 10 + 
Il ) 

9 

4,717,280 

36,000 

4,626,000 

55,280 

ANEXAC 

BUG ET LOCAL 

Din care: 

Dela Pe scara 

buget trans. 

local B.S 

10 11 

4,681 ,280 36,000 

o 36,000 

4,626,000 

55,280 

ter 

Cap. PIF 

12 13 



TOTAL 

B.LUCRARI NOI TOT 

1 Amenajari interioare 

C. ALTE CHELTUIELI TOT 

DESFĂSURAREA POTRIVIT CLASIFICA ŢI EI PE CAPITOLE BUGETARE 

CAP. 51.02 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 

1 Raft DTIL- Primăria Buftea -"-----1... 
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

CAP.65.02 ÎNV Ă T ĂMÂNT 

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

B.LUCRARI NOI TOT 4,419,000 4,419,000 4,419,000 4,419,000 4,419,000 

l Proiect "Consolidare, reabilitare. extindere, 4,419,000 4,419.000 4,419,000 4,419,000 4,419,000 

modernizare, dotare, Grup şcolar Dumitru 

Dumitrescu- cofinanţare 

-- -- - --- -CAP. 67.02 CULTURA, RECREERE, RELIGIE, SPORT 

TOTAL 19,280 19,280 19,280 19,280 19,280 

C.AL TE CHELTUIELI TOT 19,280 19,280 19,280 19,280 19,280 

1 Modernizare Casa de Cultura Veche-avize 5,000 5.000 5,000 5,000 5,000 

2 Achiziţie fo~şoare parcuri 14,280 14,280 14,280 
-

14,280 14,280 
---

CAP.70.02. LOCUINTE SERVICll SI DEZVOLTARE PUBLICA 

TOTAL 201,000 201,000 165,000 201,000 165,000 

A. LUCRARI IN CONTINUARE TOT 36,000 36,000 36,000 

1 Cadastru edilitar 36,000 36,000 36,000 

B.LUCRARI NOI TOT 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 

1 Amenajări -adapost câini 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 

2 Extindere reţea canalizare oraş Buftea 80,000 80,000 80,000 .____ 80,000 80,000 

36,000 

36,000 

36,000 



--- TOTAL 
:l:""" .... -n .. - . -·-

C.ALTE CHELTUIELI 

1 Sens g iratoriu Buftea-avize 

2 Studiu trafic -centru oraş Buftea 

ORDONA TOR PRINCIPAL DE CREDIT E 

Primar 

PISTOL GHEORGHE 

li 

- . . -

TOT 

CAP.84.02 TRANSPORT RUTIER 

18,000 

13,000 

3,000 

15 ,000 

18,000 18,000 

13,000 13,000 

3,000 3,000 

15,000 15,000 

~u Financiar Contabilitate 

N ICUWXI DANI ELA 

. - .... u -- -- -

18,000 18,00.0 c· .. "! : - ' . 
13,000 13,000 

3,000 3,000 

15 ,000 15 ,000 

TUŞ~~=~:J~ 
'--/ 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 

A VI Z 

Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea. 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 

A v A j_r 1 CJ 2G / (_ • INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA ...... . . ~ : .... : ....... ........... .. .. ...................... . . 
A ' 

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

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NE~RABILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII/DIVERGENTE .................................. ... . ........................ .......... ... ..... .. 

' 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 
PREŞEDINTE, 

DUMITR CONSTANTIN FLORIN 


