
ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV , 
ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 11 
din 03 februarie 2012 

privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi, 
al oraşului Buftea, pe anul2012 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnul Stoica Ion, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului oraşului Buftea prin care se propune aprobarea 
spre utilizare a excedentului din anii precedenţi pe anul2012 ; 

• Nota de fundamentare nr.1274/02.02.2012 a serviciului I.A.P. I. 
• Procesul-Verbal nr. 463/13.01 .2012, de afisare a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenţi al o raşului Buftea pe anul 
2011 ; 

• In conformitate cu prevederile: 
- art. 19, art.70 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, 

republicata cu modificarile şi completarile ulterioare; 
- Ordinul 2985/2011 - Ministerul Finanţelor Publice privind aprobarea 

Normelor todologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2011 ; 

- art.19 alin (6) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 - republicata cu 
modificarile şi completarile ulterioare; 

• avizul Comisiei pentru buget- finante ; 
în temeiul art. 36, alin . 4, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice 

Locale nr. 215/2001 , republicata,cu modificarile şi completarile ulterioare ; 
Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 . Se aproba utilizarea excedentului din ani i precedenţi al oraşulu i Buftea 
pentru anul 2012, în suma totală de 7.170.114,19 lei , pentru finanţarea cheltuiel ilor, 
conform Anexa 1 -"Lista obiectivelor de investiţii din excedentul anilor precedenţi" , la 
prezenta hotărâre. 

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

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia servicii lor de 
specialitate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează 

SECRETAR, 

S~A 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUFTEA JUDET ILFOV 

PRIMARIA ORAS BUFTEA -DIRECTIA ECONOMICA 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind utilizarea 

excedentul din anii precedenti al Orasului Buftea pentru anul 2012 

In conformita te cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind fi nantele publice locale, Legii contabilitatii nr. 82/1991-
republicata, Legii 293/2011 privind bugetu l de stat pe anul 2012, Legii 215/2001 a Administratiei publice local e, Raportul de 
specialialitate a Directiei economice, avind in vedere prioritatile stabilite si strategia de dezvoltare a orasului pe termen mediu se 
propune spre aprobare utilizarea in anu l 2012 a excedentului din anii precedenti in suma de 7.170.114,19 lei astfel: 

Cap. 51- autoritati executive- total 28.500 lei 

Cap. 61- ordine publica si sig.nationala- total 7.8541ei 

Cap. 65- invatamant- total 61.000 lei 

Cap. 66- sanatate- total 80.000 lei 

Cap. 67- cultura, recreere, religie, sport- total 1.630.000 lei 

Cap. 70- servicii si dezvoltare publica- total 5.191.760,191ei 

Cap . 84- transporturi- total 171.000 lei 

Detalierea pe obiectivele de investitii propuse este cuprinsa in Anexa 1 -"lista obiectivelor de investitii din excedentul 
anilo r precedenti"- ,intocmita de serviciul de investitii si achizitii publice, anexata la prezentul proiect de hotarare. 

Fata de cele relatate rog sa initiati un proiect de hotarare ! 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ee. ILASOAIA VASILE 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUFTEA JUDET ILFOV 

PRIMARIA ORAS BUFTEA- CABINET PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind utilizarea 

excedentul din anii precedenti al Orasului Buftea pentru anul 2012 

In conformitate cu prevederi le Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Legii contabi litatii nr. 82/1991-
republicata, Legii 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012, Legii 215/2001 a Administratiei publice locale, Raportul de 
specialialitate a Directiei economice, avind in vedere prioritatile stabilite si strategia de dezvoltare a orasului pe termen mediu se 
propune spre aprobare utilizarea in anul2012 a excedentului din anii precedenti in suma de 7.170.114,191ei astfel: 

Cap. 51- autoritati executive- total 28.500 lei 

Cap. 61- ordine publica si sig.nationala- total 7.8541ei 

Cap. 65 - invatamant- total 61.000 lei 

Cap. 66- sanatate- total 80.000 lei 

Cap. 67- cultura, recreere, religie, sport- total 1.630.000 lei 

Cap. 70- servicii si dezvoltare publica- total 5.191.760,19lei 

Cap. 84- transporturi- total 171.000 lei 

Detalierea pe obiectivele de investitii propuse este cuprinsa in Anexa 1 -"Lista obiectivelor de investitii din excedentul 
anilor precedenti"- ,intocmita de serviciul de investi tii si achizitii publice, anexata la prezentul proiect de hotarare. 

Fata de cele expuse rog sa dezbateti si sa aprobati prezentul proiect de buget in forma propusa ! 

PRIMAR, 

STOICA 10 



N r.12 7 4/02.02.2012 
Nota de fundamentare 

privind proiectul de utilizare a excedentului din anul precedent pentru obiectivele de 
investitii pe anul2012 

• In vederea protejarii programelor implementate in cadrul echipamentului IT din dotarea 
Primaria orasului Buftea solicit alocarea sumei necesare achizitiomnarii de antivirusiT 

• In vederea modernizarii site-ului primariei orasului Buftea, pentru informarea cetatenilor 

solicit alocarea sumei necesare respectiv: 

CAP. 51.02 AUTORITATI EXECUTIVE 
C. Alte cheltuieli 
Antivirus 
Modernizare site Primaria oras Buftea 

15.000 lei 
13.500 lei 

• In baza necesitatii reabilitarii ada postului A.L.A solicit alaocarea fondurilor in vederea 
achizitionarii unui generator electricdupa cum urmeaza: 

CAP.61.02 PROTECTIE CIVILA 
C. Alte cheltuieli 

Achiz. generator electric adapost A.L.A 7,854 lei 

• Avand in vedere necesitatea achizitionarii de centrale noi la unitatile de invatamant scoala 

generala nr.4 si gradinita nr.2 cu program prelungit, precum si executarea racordului de 

furnizare energie electrica la scoala generala nr.2, solicit alocarea sumelor necesare dupa cum 

urmeaza: 

CAP. 65.02 INV ATAMANT 
C. Alte cheltuieli 
Achizitie centrala termica Gr. 2PP 
Achizitie centrala termica Scoala nr.4v 
Racord energie electrica Scoala generala nr.2 

16.000 lei 
40.000 lei 
5.000 lei 

• In vederea reabilitarii acoperisului la dispensarul centru Buftea solicit alocarea fondurilor 

necesare executarii lucrarilor 

CAP. 66.11 SANATATE 
B. Lucrari noi 
Reabilitare acoperis dispensar centru Buftea 80.000 lei 

o Avand in vedere necesitatea existentei unui grup sanitar la capela cimitir si a unor 
amenajari ce urmeaza a fi executate solicit alocarea sumei necesare executarii lucrarilor; 

• Intrucat Ia ora actuala sediul fostului A.D. P. foarte vechi insalubru, solicit alocarea 
fondurilor necesare in vederea construirii a unei cladiri nou cu destinatie de sediu 
administrative; 



• In vederea reabilitarii obiectivului Casa de Cultura Veche solicit alocarea sumei necesare 
executarii lucrarilor, dupa cum urmeaza 

• Pentru sustinerea financiara a ratelor de leasing pentru autobuzul din dotarea A.D.P este 
necesara alocarea sumei necesare. 

• In vederea reabilitarii obiectivului Casa de Cultura Buftea solicit alocarea sumei necesare 
intocmirii documentatiei tehnice . 

• In reabilitarii parcului 8 din Studio este necesara si refacerea si extinderea sistemului de iluminat 
public afferent parcului, pentru care solicit alaocarea sumei necesaredupa cum urmeaza: 

• In vederea amenajarii locurilor de joaca pentru copii in orasul buftea solicit alocarea 
sumei necesare achizitionarii aparatelor de joaca necesare dupa cum urmeaza: 

CAP. 67.02 CULTURA, RECREERE, RELIGIE, SPORT 
B. Lucrari noi 
Lucrari grup sanitar- capela cimitir si amenaj. 
Constructie sediu administrative 
Modernizare Casa de Cultura Veche 
Sistem iluminat public parc Studio 

C. Alte cheltnieli 
leasing autobuz D.A.D.P.P. 
Studiu fezabilitate Casa de Cultura Buftea 
P.T.moderniz.Casa de Cultura Veche 
Aparate joaca copii 

40,000 lei 
700,000 Iei 
550,000 Iei 

80,000 Iei 

100.000 lei 
80.000 lei 
30.000 lei 
50.000 lei 

• lntrucat este necesara reabilitarea termica a blocurilor A.C.M ce apartin patrimoniului 
orasului Buftea solicit alocarea sumelor necesare in vederea executarii lucrarilor. 

• lnvederea extinderii retelei de apa potabila si ape pluvial soli cit alocarea sumei necesare 
executarii lucrarilor. 

• In vederea sustinerii proiectului cu finantare nerambursabila P.I.D.U (Planuri Integrate de 
Dezvoltare Urbana) solicit alocarea sumei necesare sustinerii cofinantarii. 

• Pentru efectuarea modificarilor impuse pentru realizare P.U.G si obtinerea a vizelor solicit 
alocarea sumelor necesare. 

• Pentru buna functionare a sistemului de incalzire central aferenta blocurilor A.N.L este 
necesara inlocuirea pompelor,pentru care solicit alocarea sumei necesare 

• In reabilitarii parcului 8 din Studio este necesara si refacerea si extinderea sistemului de iluminat 
public afferent parcului, pentru care solicit alaocarea sumei necesaredupa cum urmeaza: 

CAP.70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 
B.Lucrari noi 
Reabilitare bloc ACM 
Lucrari extindere retea apa si apa pluvial 
P.I.D.U (Planuri Integrate Dezvoltare Urbana)-cofinantare 

160.000 lei 
300.000 lei 

4.634.760,191ei 



C. Alte cheltuieli 
P.U.G oras Buftea 
Achizitie pompe centrale .A.N.L 

80.000 lei 
17.000 lei 

• Avand in vedere ev itarea accidentarii cetatenilor la trecerile de pietoni ete necesara 
modernizarea sistemului de avertizarea trecerilor de pietoni pentru care solicit alocarea 
sumei necesare. 

• lnvederea fluidizarii circulatiei pe artera DN 1 a la intersectia cu Strada Stirbei Voda se 
impune construirea unui sens giratoriu pentru caresolicit alocareasumei pentru intocmirea 
documentatiei tehnice necesare. 

• Pentru reabilitarea strazi lor Agricultori si Vlasiei solicit alocarea sumei necesare in 
vederea intocmirii documentatiei tehnice necesare dupa cum urmeaza: 

CAP. 84.02 TRANSPORT RUTIER 
B.Lucrari noi 
lnstalatie trecere pietoni 

C. Alte cheltuieli 
S. F si P.T sens giratoriu Buftea 
P.T.strada Agricultori si Vlasiei 

70.000 lei 

79.000 lei 
22.000 lei 



20NSILIUL LOCAL BUFTEA ANEXA 1 

EXCEDENT 

\lr. 

:rt i 

o 

1 

1 

PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI DIN ANII PRECEDENT! PENTRU ANUL 2012 

H.C.L nr. 

Valoare Prevederi 2012 

Denumire Val. totala Total Surse Credit Cred Alte sur Total alocari 

obiectiv totala actual iz. (col5 la 8) proprii bancar banc constit. bugetare 

intern exter conf.leg (collO+ 

1 1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TOTAL 7.170.114,19 7.170.114,19 7.170.114,19 7.170.114,19 

A 

LUCRARI IN o o o 
CONTINUARE 

B 

LUCRARI NOI 6.614.760,19 6.614.760,19 6.614.760,19 6.614.760,19 

c 

o 

ALTE CHELTUIELI 555,354 555,354 555,354 555,354 

Din care: ter 

De la buget pe se Cap PlF 

local trans 

B.S 

10 Il 12 13 

7.170.114,19 

o 

6.614.760,19 

555,354 



DESFASURAREA POTRIVIT CLASIFICA TIEI PE CAPITOLE BUGETARE 

CAP. 51.02 AUTORITATI EXECUTIVE 

r - TOTAL - - -- 28,500 28,500 28,500 - "" 

- 28,500 - - 28,500 

C. ALTE CHELTUIELI 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 

1 Antivirus 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

2 Modernizare site Primaria oras Buftea 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500! 
--

CAP.61.02 PROTECTIE CIVILA 

r TOTAL 
- ·- ·- 7,854 7,854 7,854 

- -. - - . -
7,854 - -

7,854 - ... - .. - - - -· - ~ ... .. - -- ~- ·- -
C.ALTE CHELTUIELI TOT 7,854 7,854 7,854 7,854 7,854 

__ _1_ Achiz. generator electric adapost A.L.A 7,854 7,854 7,854 7,854 7,854 

CAP.65.11 INVATAMANT 

r- - TOTAL -- 61 ,000 61,000 
-. 

61,000 - - - . ---· - -
61,000 61,000 - ." .. _ -

C.ALTE CHELTUIELI TOT 61,000 61,000 61,000 61 ,000 61,000 

1 Achizitie centrala termica Gr. 2PP 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

2 Achizitie centrala termica Scoala nr.4 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

3 Racord energie electrica Scoala generala nr.2 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

CAP.66.02 SANATATE 

1 
-- TOTAL - 80,000 80,000 80,000 - - ·- -

80,000 80,000 ... - . - .. - -. - -' - --
B.LUCRARI NOI 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

1 Reabilitare acoperis dispensar centruBuftea 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 



CAP.67.02 CULTURA RECREERE RELIGIE SI SPORT 

L TOTAL 
- 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000 --

--- --- - -· 
B.LUCRARI NOI 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 

1 Lucrari grup sanitar - capela cimitir si amenaj. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

2 Constructie sediu administrativ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

3 Modernizare Casa de Cultura Veche 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 
• 

4 Sistem iluminat public parc Studio 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

C.ALTE CHELTUIELI 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 

1 leasing autobuz D.A.D.P.P. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2 Studiu fezabilitate Casa de Cultura Buftea 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

3 P.T.modemiz.Casa deCultura Veche 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

4 Aparate joaca copii 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

CAP.70.02. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 

TOTAL -· - -- 5.191.760,19 5.191.760,19 5.191.760,19 
.. - 5.191.760,19 - -· -

- -. -- - . " '-~ ., - 5. 191.760,19 - "···- ·--

B.LUCRARI NOI 5.094. 760,19 5.094. 760,19 5.094.760,19 5.094. 760,19 5.094. 7 60,19 

1 Reabilitare bloc ACM 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

2 Lucrari extindere retea apa si apa pluviale 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

3 Cofinantare P.l.D.U(Pian integrat dez.urbana) 4.634.760, 19 4.634.760, 19 4.634. 760, 19 4.634.760,19 4.634.760,19 

C.ALTE CHELTUIELI 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 

1 P.U.G oras Buftea 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

2 Achizitie pompe centrale .A.N.L 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

CAP.84.02 TRANSPORT RUTIER 

TOTAL - -- - 171,000 171,000 171,000 
-· .... --- - 171,000 171,000 -

- - ... -~-- ~- ~ - ·- -· - "-- -. 
B.LUCRARI NOI 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

1 lnstalatie trecere pietoni 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

C.ALTE CHELTUIELI TOT 101 ,000 101,000 101,000 101,000 101 ,000 

1 S.F si P.T sens giratoriu Buftea 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 

2 P.T.strada Agricultori si Vlasiei 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 

~ 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA BUGET FINANTE , 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anii 
precedenţi al oraşului Buftea, pe anul 2012. 

COMISIA BUGET FINANTE 
' 

~ ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' '' 'V''~ ' ' ' ' '' ' ''''' '''''' ••• ••• ''' ''";;" ";" •r, •• ·~~;~ • ••• ''' ' '' ''' ''' ''' ''' ''' ''' 
INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN . ~ . : . / .. -:-: .. .... .. ...... .. ...................... . 

' -
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE .. . ......... ........ . ... .. . ......... .. ..................... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂ / .~~':\:t-€>R-1\:S.I E='Ă A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea util izării excedentului din anii 
precedenţi al oraşului Buftea, pe anul 2012. 

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

PREŞEDINTE DE COMISIE, 

c-~~ 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

J 

PRIMARIA ORAŞULUI BUFTEA 
NR. 463 DIN 13.01.2012 

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 

Încheiat astăzi, 13.01.2012 

Subsemnaţii lstrate Florina( cons. juridic)- responsabil pentru relaţia cu 
societatea civilă şi Niţu Aurelia (referent în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Imagine, 
Informare, Presă, Cultură, Artă), am procedat astăzi la afişarea următoarelor 

documente: 
1. Raport de specialitate la proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general 
al oraşului Buftea, pe anul 2012. 
2.Anexa 1 -Bugetul general al orasului Buftea (formular 11) 
3.Anexa 2( formular 11/01) 
4.Anexa 3( formular 11/01) 
5. Anexa 4( formular 11/02) 
6. Anexa 5( formular 11/02) 
7. Anexa 6 
S.Programul de investitii publice pe anul 2012 cu finantare de la bugetul local (proiect) 
9.Raport de specialitate la proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării 

excedentului din anii precedenti pe anul 2012. 
10.Anexa 1 -Program de investitii publice privind utilizarea excedentului din anii 
precedenti pe anul2012. 

Menţionăm faptul că afişarea s-a efectuat la sediul Primăriei oraşului Buftea (la 
avizierul de la intrarea cetăţenilor). 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de afişare în două 

exemplare. 
lstrate Florina ---~+-· ___ _ 


