
ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ĂRÂREA NR. 26 
din 29 februarie 2012 

privind desemnarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
Consiliului local Buftea pentru anul 2012 

Având în vedere : 
• Adresa nr. 528/09.12.2011 Gradiniţei cu program prelungit nr. 3 Buftea; 
• Expunerea de motive a domnului Ion Stoica - primarul oraşului Buftea; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 1 0/2012 privind aprobarea bugetului general al 

oraşului Buftea; 
• Prevederile art. 21, art.22 din Legea - 273/2006 privind finanţele publice locale; 
• Prevederile art. 20 din Legea nr. 500/11.06.2002 privind finanţele publice, 

modificată şi completată ; 

• Avizul comisiei juridice si de disciplină; 
• Prevederile art.97 alin 2 lit.b din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale; 
• În baza art. 36 alin.(1), alin. (9) precum şi ale art. 45, 'din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/ 2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 
În temeiul art.115 alin. (1) lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 

2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul local al oraşului Buftea 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se desemnează următorii ordonatori terţiari de credite ai bugetului 
Consiliului local Buftea pentru anul 2012 : 

1) Grupul Şcolar "Dumitru Dumitrescu" Buftea -Sos. Bucureşti -Targovişte 
nr. 135, oras Buftea. 

2) Grupul Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii "Barbu A. Stirbey" 
Str. Liceului nr.5, oraş Buftea. 

3) Şcoala cu clasele 1- VIII nr. 1 Buftea - Aleea Şcolii nr.1. 
4) Şcoala cu clasele 1- VIII nr. 2 Buftea- Str. Stirbey Vodă nr. 22. 
5) Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Buftea - Str. Aleea Şcolii nr. 4. 
6) Directia de Asistenţa Socială Buftea. 



RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea ordonatorilor terţiari de credite ai 

bugetului Consiliului local Buftea pentru anul 2012 

In conformitate cu prevederile Legii nr.1 a educatiei nationale precum şi 

prevederile art.21, art.22 din Legea - 273/2006 privind finanţele publice locale; 

prevederile art. 20 din Legea nr.500/11 .06.2002 privind f inanţele publice, modificată ş i 

completată propunem următorii ordonatori tertiari de credite finanţati de la bugetu l 

Consiliului local Buftea pentru anul 2012 : 

1. Grupul Şcolar "Dumitru Dumitrescu" Buftea - Sos. Bucuresti 

Targoviste nr. 135, oras Buftea. 

2. Grupul Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii "Barbu A. 

Stirbey'' - Str. Liceului nr.5, oras Buftea. 

3. Şcoala cu clasele 1- VIII nr. 1 Buftea- Aleea Scolii nr.1. 

4. Şcoala cu clasele 1- VIII nr. 2 Buftea- Str. Stirbey Vodă nr.22. 

5. Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Buftea- Str. Aleea Scolii nr. 4. 

6. Directia de Asistenta Socială din cadrul Consiliului local Buftea. 
' 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.1 0/2012 privind aprobarea bugetului general 

al oraşului Buftea s-au aprobat fondurile necesare şi s-au re-partizat pe ordonatori 

tertiari de credite. 

În baza art. 36 alin .(1 ), alin . (9) precum şi ale art. 45, din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/ 2001 , republicată , cu modificări le şi completările ulterioare; 

În temeiul art.115 alin. (1) lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 

2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare,propunem Consiliul local al 

oraşului Buftea aprobarea proiectului de hotarare astfel prezentat. 

SERVICIU JURIDIC ~ICIUL CONTABILITATE 



EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind desemnarea ordonatorilor terţiari de credite ai 

bugetului Consiliului local Buftea pentru anul 2012 

In conformitate cu prevederile Legii nr.1 a educatiei nationale precum şi 

prevederile art.21, art.22 din Legea - 273/2006 privind finanţele publice locale; 

prevederile art. 20 din Legea nr. 500/11 .06.2002 privind finanţele publice, modificată şi 

completată propun desemnarea următorilor ordonatori tertiari de credite ai bugetului 

Consiliului local Buftea pentru anul 2012 : 

1. Grupul Şcolar "Dumitru Dumitrescu" Buftea - Sos. Bucureşti 

Targovişte nr. 135, oras Buftea. 

2. Grupul Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii "Barbu A. 

Stirbey" - Str. Liceului nr.5, oras Buftea. 

3. Şcoala cu clasele 1- VIII nr. 1 Buftea- Aleea Şcolii nr.1. 

4. Şcoala cu clasele 1- VIII nr. 2 Buftea- Str. Stirbey Vodă nr.22. 

5. Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Buftea- Str. Aleea Şcolii nr. 4. 

6. Directia de Asistenta Socială din cadrul Consiliului local Buftea. 
' 

Fata de cele mentionate mai sus propun Consiliul local al oraşului Buftea 

aprobarea proiectului de hotărâre astfel prezentat. 

PRIMA 

ION STOI 

~ ~ 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind desemnarea ordonatorilor tertiari de 
credite ai bugetului Consiliului local Buftea pentru anul 2012. ' 

COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

ÎNTRUN!TĂ ÎN ŞEDINŢA SA DIN ...... 29.03.2012 ............................ . 
A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE ........................................................... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂ/NEFAVORABILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind desemnarea ordonatorilor terţiari de 
credite ai bugetului Consiliului local Buftea pentru anul 2012. 

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

' 

PREŞEOINT~PE COMISIE, 
~. ·\ \ . 
~~ ~ \~ \~'\ '.,j\v!/ 
'•' <..) 



..------ ---- . -- -

GRJ\DINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 
BUFTEA, JUETUL ILFOV 

C l~L BUFTEA 

. ·- JW~TUL ILFOV 

C·~· L LOCAL AL 
Nr. 528/09.12.201 1 

~L .. ~A RAJ~NERAL1 

CATRE, 

Nr . ......... .. ...... .. ..... .... . 9.. .... . 
: )\IY.. 00 ...... ...... 'i/ ..f . . / 1 

f_Q~~.:..:.:::.:.::::: :.:..::::.:.:::.:.:.: ·.;_ ?J..U.§..:.: .. . ·.: .. 
1 '"~ .. ~:.Luna........ .. .. 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 
BUFTEA, JUDETUL ILFOV 

Revenim cu adresa noastra nr. 307/ 05.09.2011 , prin care va solicitam ca 
unitatea noastra sa devina ordonator tertiar de credite, conform adresei nr. 
2807/ 13.04.20 11 emisa de catre Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov, in 
conformitate cu dispozitiile Art. l O 1 - 104 prevazuta de Legea Educatiei, prin 
care atasat. v-am anexat : 

- Decizie nr. l 052/13 .l 0.20 l 0- emisa de catre 1 SJ Ilfov - cu 
privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant cu 
personalitate juridica din judetul Ilfov; 

- Reteaua unitatilor de invatamant cu PJ din judetul Ilfov pentru 
anul scolar 20 l 0/20 ll; 

- Copie cod de inregistrare ftscai(C.I.F.) cu nr. 
29007708/19.08.2011. 

ln urma adresei nr. 11870/06.12.2011 , em'isăde catre l.S.J. Ilfov, vă 
rugăm să analizaţi situaţia prezentată ş i să dispuneţi aprobarea ca 
începând cu data de O 1.01.2012 unitatea noastră să devină ordona tor 
tertiar de credit. • 

Alăturat, anexam documentele sus mentionate . 
Pentru înţelegere, mulţumim anticipat. 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 10 
din 03 Februarie 2012 

privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea, pe anul 2012 

Având în vedere: 
" Expunerea de motive prin care domnul Stoica Ion, primarul oraşului Buftea, 

propune aprobarea bugetului local pe anul 2012: 
• Raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului oraşului Buftea: 
Nota de fundamentare privind obiectivele de investi ţi i finanţate de la bugetul local 
pentru anul 2012 nr.1299/02 .02 .2012 a serviciului I.A.P.I. : 

e Procesul-Verbal nr. 463/13.01 .2012, de afişare a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2012 : 
In conformitate cu prevederile: 

./ art. 19, art.33 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
republicatâ cu modificările ş i completarile ulterioare: 

./ Legii contabilitatii nr. 82/1991- republ icată, 

./ art. 4 din Legea nr. 293/201 1 privind bugetul de stat pe anul 2011; 

./ Adresa nr.700.861 /13.01 .201 1 emisă de D.G.F.P. Ilfov - în 
conformitate cu Decizia nr. 14/11 .01 .2012 a Directorului executiv 
al D.G.F.P. a Judeţului Ilfov 

• avizul Comisiei pentru buget - finante : 
În temeiul art. 36 alin. (1) si alin. (2) lit. b) corobora! cu alin. (4) lit. a) şi al art. 45 

alin . (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale, cu 
modificările ş i completările ulterioare : 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2012, conform Anexelor 1 - 6 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

ANEXA 1 - Bugetul general al oraşului Buftea, pe anul 2012 în valoare de 
61.018.690 lei. 

A. Venituri totale elin care : 61.018.690 lei 
./ Buget local40.011.000 lei din care : 

32.092.000 sectiunea de funcţi onare 

7.919.000 secţiunea de dezvoltare 
./ Bugetul activitaţi/or finanţate - 1.733.200 lei numai pentru sectiunea de 

funcţionare 
./ Bugetul fondurilor externe nerambursabile- 19.274.490 lei- secţiunea de 

dezvoltare. 
B.Cheltuieli totale : 61.018.690 lei din care: 

33.825.200 lei secţiunea de funcţionare . 
27.Hl3.490 lei secţiunea de dezvoltare . 



ANEXA 2 - Bugetul local detaliat la venituri pe cap itole şi subcapitole secţi uni ş i 
trimestre pe anul 2012; 

ANEXA 3 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, secţiuni şi trimestre pe anul 2012; 

ANEXA 4 - Bugetul institutiilor publice şi activităţilor fi nanţate integral sau parţial 
din venituri proprii detaliat la ven ituri , pe capitole si subcapitole pe anul 2012; 

ANEXA 5 - Bugetul instituţiilor publice şi activităţil or fin anţate integral sau parţial 
din venituri proprii detaliat la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe şi trimestre 
pe anul 2012 ; 

ANEXA 6 - Program de investiţii publice pe anul 2012 cu finanţare de la bugetu l 
local în valoare de 7.919.000 lei. 

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

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri ş i comunicarea acesteia serviciilor de specialitate şi 

In s tituţi e i Prefectului j udeţul ui Ilfov. 

Contras 1nnează, 
SECR AR, 

ŞTEFAN AmNA 



CONSILIUL LOCAL Al ORASULUI BUFTEA JUDET ILFOV 
PRIMARIA ORAS BUFTEA -DIRECTIA ECONOMICA 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea 

bugetului general al Orasu lui Buftea pe anul 2012 

In conformitate cu prevederi le Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,Legii contabilitatii nr. 82/1991-
republicata, l egii 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2011, Legii 215/2001 a Administratiei publice locale, Deciziei nr. 

14/ 11.01.2012 a Directorului executiv al D.G.F.P. a judetului Il fov s-a procedat la fundamentarea si elaborarea proiectului de buget 
pentru anul 2012 al Orasului Buftea, judetul Ilfov astfel: 

- Venituri totale din care: 61.018.690 lei 
Buget local 40.011.000 lei din care: 32.092.000 sectiunea de functionare 

7.919.000 sectiunea de dezvol tare 
Buget activitatilor autofinantate 1. 733.200 lei numai pentru sec ti unea de functionare 
Bugetul fondurilor externe nerambursablle 19.274.490 lei- sectiunea de dezvoltare 

- Chelt uieli totale : 61.018.690 lei din care: 33.825.200 lei -sectiunea de functionare 
27.193.490 lei- sectiunea de dezvoltare 

Bugetu l general al orasului Buftea este detaliat in Anexa 1 (formular 11), bugetul local detaliat la venitu ri pe capitole si subcapi tole, 
sectiuni si trimestre este prezentat in Anexa 2 (formular 11/01) , bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, 
subcapitole,paragrafe, sectiuni si trimestre este prezentat in Anexa 3 (formular 11/01), bugetul activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii detaliat la venituri pe capitole si subca pitole este prezentat in Anexa 4 (formular 11/02), bugetul 
activitati lor finantate integral sau partial din venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe si trimestre este 
prezentat in Anexa 5 (formular 11/02).Aiocatiile bugetare pentru sectiunea de dezvoltare sunt cuprinse in programul de investitii 
pentru anul 2012-Anexa 6. la prezentul buget. 

Specificatie 

A.- VENITURI TOTALE buget local 
din care: 

1. - venituri proprii - din care: 

Prevederi 
bugetare 

40.011.000 lei 

- RON-

Procent 

% 

-impozit pe venit din transferul bunuri imobiliare din patrimonial personal 

26.819.000 le i 
150.000 lei 

16.014.000 lei 

7.100.000 lei 

5.000 lei 
1.900.000 lei 

50.000 lei 
700.000 lei 

67,03% din v. bug. local 
0.55% din v. proprii 

59.71% din v. proprii 
26.47% din v. proprii 

-cote defalcate din imp.pe venlt{40,75%) (04 .02) 
- impozite si taxe pe proprietate ( 07 .02) 

- t axe pe servicii specifice( imp. spectacole)(15.02) 
- taxe pe utilizarea bunurilor (16.02) 
- alte impozite si taxe fiscale(18.02) 
- venituri din proprietate( concesiuni)(30.02) 

-venituri din prestari servicii (33.02) 
-venituri din taxe administrative, eliber. permise (34.02) 
-venituri din amenzi, penallt. si confiscari (35.02) 
-a lte venituri (36.02) 

2. - transferuri voluntare;donatii+ sponsorizari (37.02) 
3. -sume defafcote din T. V. A 
4, - subventii 

B. CHELTUIELI TOTAlE buget loca l 

-autoritati publice 

- serviciul comunitar pt.evid.persoanelor 
- fond de rezerva la dipozitia Autorit. Publice loca le 
- t ranzactii privind datoria publica 
-ordine publica si sigur . nationala,prot civila, alegeri 

- invatamant 
-sanatate 
-cultura, recreere, zone verzi, sport, religie 

-asigurari si asistenta sociala + cresa 
- locuinte, servicii si dezvolt publica, apa 
- protectia mediului - salubritat 
- actiuni generale economice comercia le- ca lamitati 
- transporturi si comunicatii ( Tr. In Comun+drumuri si strazi) 

50.000 lei 
150.000 lei 

600.000 lei 
100.000 lei 

O fei 
12.792.000 fel 

400.000 fel 

40 .011.000 lei din care: 

Sect.de funct ionare 
4.000.000 lei 4.000.000 lei 

80.000 lei 80.000 lei 
70.000 lei 70.000 lei 

6.000 lei 6.000 lei 
965.000 lei 965.000 lei 

15.933.000 lei 11.514.000 lei 
210.000 lei 210.000 lei 

5.001.000 lei 4.001.000 lei 

1.618.000 lei 1.618.000 lei 
3.328.000 lei 828.000 lei 
1.900.000 lei 1.900.000 lei 

100.000 lei 100.000 lei 
6.800.000 lei 6.800.000 lei 

0.01% din v. proprii 
7.08% din v. proprii 
0.18% din v. proprii 
2.61% din v. proprii 
0.18% din v. proprii 
0.55% din v. proprii 
2.23% din v. proprii 

0.37% din v. proprii 

31,97% din v. bug. loca l 
1 00% din v. bug. local 

Sect.de dezvoltare 
o lei 

O lei 
O lei 
O lei 
O lei 

4.419.000 lei 
O lei 

1.000.000 lei 

O lei 
2.500.000 lei 

O lei 

o lei 
O lei 



Cheltuielile pe actiuni si titluri, ccntra liz<:~t, sunt urmatoarele: 
1)-chelt. curente 

a) de personal 
b) bunuri si servicii 
c) fond de rezerva 

d) alte transferuri (Biserici) 
d) dobanzi 
e) subventii transport in co mun 

e) asist enta sociala 
f) alte cheltuieli+burse 

2)-chelt. de capital 

32.092.000 lei 
12.913.000 lei 
16.863 .000 lei 

70.000 lei 
700.000 lei 
6.000 lei 
500 .000 lei 
210.000 lei 

830.000 lei 
7.919.000 lei 

Pe capitole, subcapitole si actiuni cheltuielile bugetului locil l se prezinlfl astfel: 

C<:~p . 51 - autorit at i executive- total 4.000.000 lei 

din care: ch. de personal 1.500.000 lei 
ch. materiale si servicii 2.500.000 lei 

Cap. 54 - alte servicii publice generale- fd. Rezerva+evidenta a persoanelor ·total 150.000 lei 

el in Cilre: ch. de personal 26.000 
ch. materia le si servicii 
fond de rezerva 

54.000 
70.000 

Cap. 55 - tranzactii 1>rivind dator ia publica si imprumuturi - total 6.000 lei 
din care: dobanzi 6.000 

Ca11. 61 - ordine publica si sig.nationala, alegeri locale 965.000 lei 
din care: ch. de personal 544.000( din care 27.000 protec. civila; 127.000 ii legeri locale) 

ch. mater iale si servici1 421 .000 (din care 58.000 protec. civila, 63.000 alegeri loca le) 
Cap . 65 - invatamant - tota l 15.933.000 lei 

din care: ch. de personal 9.167.000 
ch. materiale si servicii 2.297.000 

burse elevi 50.000 
ch. de capital 4.419.000 pl. cofinantare proiect din FEN 

repa rtizate pe ordonatori tertiari de credite invatarnant astfel : 
Scoala generala nr. 1 3.686.000 lei ( saiM ii= 3.231.000; materinle= 430.000; burse= 25 .000) 
Gradinita nr. 3 PP 776.000 lei ( sa larii= 706.000; materi ale= 70.000; burse= O) 
Scoala generala nr. 2 1. 720.000 lei ( salarii= 1.515.000; materiil le=.200.000 ; burse = 5.000) 
Liceul Bnrbu Stirbcy 1.566.000 lei ( salarii= 1.301.000; materiale= 250.000; burse= 15.000) 
Liceul O. Dumitrescu 2.869.000 le { salarii= 2.4 L4 .000; materiale= 450.000 ; burse = 5.000) 
Primaria oras Blrftea 5.316.000 lei (cofinantare ~reparatii) 

Cap. 66- sanatat e - total 

din care: ch. de personal 
ch. mater iale si servicii 

asociatii si funciJtii (C1ucea Rosre) 
Cap . 67 - cultura, recreere, religie, sport - total 

din care: ch. de personal 197.000 
2.374.000 

ZlO.OOO lei 
144.000 
16.000 

50.000 
5.001.000 lei 

ch. materiale si servicii 
alte chelt uieli 
ch. de capital 

1.430.000 ( 7 30.000 le1 ·As. Sp . Buftea si columbofili+ 700.000 ler · Biserici) 
1.000.000 

Cap. 68 - asist enta sociala - total 
din care : ch. de personal 

ch. materiale si servicii 
asistenta sociala 

Cap . 70 - servici i si dezvoltare publica - total 

din care: ch. materiale si servici i 
ch. de capital 

rt~partizate pe subcapitole ast fel: 
iluminat publrc 
Jlimentari cu apa 
alte serv. in dom dezv publ -caini comunitllri 

Cap. 74 - protecta med iului - total 
din care: ch. m<Jtcri<lle SI servicii 

1.335.000 
73.000 

210.000 

828.000 
2. ')00.000 

2 628.000 
500.000 
200.000 

1.900 000 

1.618.000 lei 

3.328.000 lei 

1.900.000 lei 



Cap. 80- actiuni generele economice comerciale si de munca- total 100.000 lei 
din care: ch. materiale si servicii 100.000 

Qu>. 84 - transporturi - total 
din care: subventii pt. transport in comun 

ch. materiale si servicii 

6.800.000 lei 

500 .000 
6.300.000- drumuri si strazi 

Bugetul activitatilor finantate integral din venituri propr ii es te atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma 

de 1. 733.200 lei, numai pentru sect iunea de functionare, format as tfel : 

Ordona tor de credite l"OTI\1. PRIMi\~ lE Gradinila Scoala cen. Scoala lic~ul l.!ceul 

Nr. ) pp nr. l gcn.nr.2 CI. STIRL\EY ENERGETIC 

Venituri to tale (ne fiscale) din c<1re 1.733.200 729.200 355.000 1165.000 9.000 10.000 165.000 

Venituri din proprietate: inchlrieri+concesiuni 8N.2CO 729 .200 !.001) 5.000 11 .000 10 000 75.000 
:---· ----

Venituri din contribu tia elevilor internate r-cantine 855.000 350.000 1150 000 55.000 

Venituri drn prest. servicii si alte <Jctivitali 35.000 35 000 

Transferuri voluntare: donatii si sponsorizari l9.CCO 11.000 10 .000 5 .000 

La partea de cheltuieli, bugetul activi tatilor finanta l e integral din venituri proprii pe capitole, subca pitole se detal i;~za ast fel: 

Cap. 65.10- invatamant - total 1.004.000 lei 
din care: irwatamant prescoiM si pri rnilr 

invataman t secu ndar 
829 .000 
l20.000 

servicii auxiliare inva tamint 55.000 
Cap. 70.10 - servicii si delvoltare public<~ - locuinte ANL 729.7.00 lei 

Ougetul activitatilor finanta te integral din venituri proprii are numai secliunea de functionare . 
Ougetu l fondurilor externe nerambursabile in suma de 19.274.<1 90 lei · secliunea de dezvoltare, este des tinat reallz<Hii 

proiectului inti tulat "Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare grup scolar 'Dumitrll Oumitresw' auftea" ce fJce 
obiectul contrac tului de finantare nerambursabila nr. 2747/30.12.2011 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Tunsmului prin 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Guwresti -llfov. 

Deoa rece s-au alocat cheltuieli de capita l acestea sunt prezent<1tc in p rogr;~ n1Ul de investitii pentru anul 2012 intocmit de 
serviciul achizitii publice si investi tii. 

Detalierea pe cJpi tole, subcapitole, titluri. p.Jragrafe si aliniate es te prezentata rn formularul Anexa 6 din bueet. 
Elaborarea bugetului local s-a facut in conditii de echil ibru bugetar! 

Fata de cele r·ela tate rog sa ini tiati un proiect ele hotar are ! 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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