


 
      
 

 

 

 

Nr. 675/11.12.2014 
 

HOTĂRÂRE 

(proiect) 

 

 

                      Referitor la : aprobare  proiectie  bugetara  aferenta anului 2015 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară din ___________ 

Având în vedere:   

-  initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;         

-  Raportul Direcţiei Economice  înregistrat la nr. 120499/11.12.2014 

-  Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; 

-  Prevederile Sectiunii a 2-a “Calendarul bugetar”  din Legea  nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale 

                              În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (4) lit. a)  coroborat cu art.45 alin (2) 

lit.a)  din Legea nr.215/2001 privind  administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare,       

  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 
    Art. 1. Se aprobă  proiectia Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 conform anexei  la prezentul 

proiect de hotarare. 

    Art. 2. Primarul municipiului Slatina  si Direcţia Economica vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

    Art. 3. Prezenta hotărare se comunică la: 

                           - Institutia Prefectului judeţului Olt; 

                           - Primarul municipiului Slatina; 

                           - Administratorul public; 

                           - Direcţia Economica. 
          

 

 

 

 

 

 

 

                Iniţiator:               

  PRIMAR,            În baza art. 117  “a”   din 

        Minel Florin PRINA                                    Legea nr.215/2001, privind 

                          administraţia publică locală 

                     avizează prezentul proiect de  

                                           Hotărâre 

                                    SECRETAR, 

                 Mihai  Ion  IDITA 
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NR.120498/11.12.2014  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
              la proiectul de hotarare privind aprobare  proiectie  bugetara  aferenta anului 2015 

 

 

 
                   Avand in vedere : 

-    Raportul Directiei Economice nr. 120499/11.12.2014 
-            Prevederile Sectiunii a 2-a “Calendarul bugetar”  din Legea  nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale 

 

  

                Tinand cont de preocuparea permanenta a Primariei Municipiului Slatina in ceea ce priveste 

dezvoltarea infrastructurii locale precum si dezvoltarea de natura economica, sociala si culturala,  

dimensionarea creditelor bugetare  propuse in proiectia  bugetara a anului 2015, bazata pe estimarea 

realizarii veniturilor proprii si a excedentului la inchiderea exercitiului bugetar ,  a fost canalizata spre 

realizarea obiectivelor care sa raspunda, in principal, nevoilor locuitorilor urbei , dar si sa conduca la 

transformarea municipiului in ceea ce inseamna in profunzime o resedinta de judet. 

        La elaborarea proiectiei  bugetare a anului 2015 s-au avut in vedere prognozele principalilor 

indicatori macroeconomici si sociali pentru anul bugetar 2015, politicile fiscale bugetare, nationale si 

locale, politicile si strategiile locale, precum si prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget, 

propunerile de cheltuieli ale ordonatorilor de credite din subordine, programele destinate finantarii unor 

actiuni si ansambluri de actiuni, carora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si de 

eficienta,etc. 

                       Bugetul U.A.T. Municipiul Slatina pe anul 2015, in etapa de proiectie bugetara, se 

estimeaza, la partea de venituri proprii, in suma de 100.000 mii lei iar la partea de cheltuieli, in suma de 

135.053 mii lei, intrucat, respectand principiul echilibrului enuntat in conditiile art.13 din Legea nr. 

273/2006, privind finantele publice locale-cu modificarile si completarile ulterioare  "Cheltuielile unui 

buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenti ". 

Conform prevederilor legii mentionate, art.58 alin 1) lit.a) , in anul curent « excedentul anului precedent 

se utilizeaza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ». 

           

                   Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind aprobarea  

proiectiei  bugetare aferenta anului 2015. 

 

 

 
PRIMAR, 

Minel Florin PRINA 
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NR. 120499/11.12.2014 

 

RAPORT  

Privind proiectia bugetara pe anul 2015                      
Art.  1  Bugetul U.A.T. Municipiul Slatina pe anul 2015, in etapa de proiectie bugetara, se estimeaza, la 

partea de venituri proprii , in suma de 100.000 mii lei iar la partea de cheltuieli, in suma de 135.053 mii 

lei, respectand principiul echilibrului enuntat in conditiile art.13 din Legea nr. 273/2006, privind finantele 

publice locale-cu modificarile si completarile ulterioare  "Cheltuielile unui buget se acopera integral din 

veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenti ". Conform prevederilor legii 

mentionate, art.58 alin 1) lit.a) , in anul curent « excedentul anului precedent se utilizeaza ca sursa de 

finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ».La momentul intocmirii prezentului se ia in calcul  

excedentul anului 2013 in suma de 35.053 mii lei. 

Art. 2 Proiectul bugetului local este elaborat, avandu-se in vedere prognozele principalilor indicatori 

macroeconomici si sociali pentru anul in curs, cadrul fiscal-bugetar, politica fiscal-bugetara si cadrul de cheltuieli pe 

termen mediu, propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine si programele de 

dezvoltare economico-sociala in perspectiva U.A.T. Municipiul Slatina pe anul 2015. 

Art . 3  Valoarea estimata a veniturilor proprii in anul 2015 se ridica la nivelul  sumei de 100.000 mii lei , 

avand in vedere ca fundamentarea acestora se bazeaza pe constatarea, evaluarea si inventarierea materiei 

impozabile si a bazei de impozitare in functie de care s-au calculat impozitele si taxele aferente si s-au 

evaluat serviciile prestate si veniturile obtinute din acestea. Totalul veniturilor proprii pentru anul curent, 

programate in bugetul local, se situeaza la nivelul realizarilor inregistrate la finele anului precedent, 

intrucat in ultimii 2 ani (2013, respectiv 2012) , gradul de realizare a veniturilor proprii prognozate in 

bugete a fost mai mic de 97%.  

     - Veniturile curente  ale bugetului local/2014 sunt estimate la suma de 99.963 mii lei 

     - Veniturile din capital  sunt estimate la suma de 37 mii lei  

     - Subventiile preconizate a se incasa de la bugetul de stat in cursul anului 2015, se compun din 

subventii de capital, avand ca destinatie finantarea lucrarilor de reabilitare termica a cladirilor de locuit, a 

cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar si sustinerea derularii proiectelor 

finantate din FEN postaderare.  

       - Sumele FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari vor fi prognozate la 

intocmirea bugetului pentru anul 2015 . 

Art . 4 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata , repartizate unitatii administrativ teritoriale 

Municipiul Slatina, prin decizie a AJFP Olt, vor fi utilizate pentru finantarea categoriilor de cheltuieli 

prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2015. In prezentarea raportului proiectiei bugetare pe anul 

2015 nu se face referire la acestea intrucat la data intocmirii, sumele aferente anului 2015 nu sunt 

transmise catre unitatile administrativ teritoriale . 

Art . 5  Cheltuielile   pentru  Autoritati publice si actiuni externe   sunt estimate la suma de 10.544 

mii lei  , din care 4.300 mii lei “Cheltuieli de personal”, 6.028 mii lei “Cheltuieli cu bunuri si servicii” si 

216 mii lei “Active nefinanciare”. 

Art . 6  Cheltuielile   pentru  Alte servicii publice generale,  unde se incadreaza serviciile publice 

comunitare de evidenta a persoanelor,  sunt estimate, fara sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru finanatrea cheltuielilor descentralizate, la suma de 330 mii lei, din care 200 mii lei “Cheltuieli de 

personal”, 130 mii lei “Cheltuieli cu bunuri si servicii”. Tot in cadrul acestui capitol se va constitui si 

fondul de rezerva bugetar la dispozitia autoritatilor locale ce poate atinge pragul de pana la 5% din totalul 

cheltuielilor. Pentru anul 2015, prognoza indica un fond de rezerva in suma de 4.000 mii lei. publice”. 

Art . 7  Cheltuielile  pentru  Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi sunt estimate la 

suma de 4.585 mii lei , din care 85 mii lei “Cheltuieli cu bunuri si servicii-comisioane bancare”, 4.500 mii 

lei  “ Dobanzi”  
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Art . 8  Cheltuielile   pentru  Ordine publica si siguranta nationala, unde se incadreaza Directia 

Politia Locala si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, sunt estimate la suma de 1.729 mii lei  , din 

care 1.170 mii lei “Cheltuieli de personal”, 469 mii lei “Cheltuieli cu bunuri si servicii” si 90 mii lei 

“Active nefinanciare”. 

Art . 9  Cheltuielile   pentru  Invatamant sunt estimate la suma de 5.620 mii lei( fara sume defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru finanatrea cheltuielilor descentralizate ale unitatilor de invatamant 

preuniversitar de pe raza municipiului) , din care 844 mii lei “Cheltuieli cu bunuri si servicii”, 170 mii 

lei,,Alte cheltuieli-burse” si 4.606 mii lei “Active nefinanciare”. 

Art . 10  Cheltuielile   pentru  Sanatate, unde se incadreaza Serviciile de sanatate publica-cabinete 

scolare, Centrul de transfuzii sangvine si Spitalul judetean Olt,  sunt estimate la suma de 372 mii lei  , din 

care 12 mii lei “Asistenta sociala-cv transport donatori sange”, 300 mii lei “Transferuri de la bugetele 

locale pentru finantarea sanatatii” si  30 mii lei “Active nefinanciare”. 

Art . 11  Cheltuielile   pentru  Cultura, recreere si religie  sunt estimate la suma de 9.977 mii lei  , din 

care 320 mii lei “Cheltuieli de personal”, 4.940 mii lei “Cheltuieli cu bunuri si servicii”, 1.773 mii lei 

“Alte cheltuieli”, 2.944 mii lei  “ Active nefinanciare” 

Art . 12  Cheltuielile   pentru  Asigurari si asistenta sociala  sunt estimate, fara sume defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru finanatrea cheltuielilor descentralizate, la suma de 2.626 mii lei , din care 

1.156 mii lei “Cheltuieli de personal”, 618 mii lei “Cheltuieli cu bunuri si servicii”, 852 mii lei “Asistenta 

sociala”. 

Art. 13  Cheltuielile   pentru  Locuinte, servicii si dezvoltare publica, unde se incadreaza finantarea 

activitatii Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat si Directia Administrarea Strazilor si 

Iluminatului Public, sunt estimate la suma de 68.443 mii lei  , din care 730 mii lei “Cheltuieli de 

personal”, 29.912 mii lei “Cheltuieli cu bunuri si servicii”,  10.000 mii lei  “ Proiecte finantate din FEDR”, 

19.801 mii lei  “ Active nefinanciare”, 800 mii lei « Active financiare » si 7.200 mii lei “Rambursari de 

credite”. 

Art. 14  Cheltuielile   pentru  Protectia mediului sunt estimate la suma de 5.773 mii lei  , din care 5.600 

mii lei “Cheltuieli cu bunuri si servicii”, 173 mii lei “ Active nefinanciare”. 

Art . 15  Cheltuielile   pentru  Transporturi sunt estimate la suma de 21.084 mii lei  , din care 95 mii lei 

“Cheltuieli de personal” , 1.750 mii lei “Cheltuieli cu bunuri si servicii”, 2.100 mii lei “Subventii”,  

17.139 mii lei “ Active nefinanciare”   

Art. 16  In conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind finantele publice locale , proiectul bugetului local 

este adus la cunostinta publica prin afisare la avizierul din cadrul Primariei Municipiului Slatina, Directiei 

Economice Slatina si prin publicarea pe site-ul propriu al institutiei la adresa www.primariaslatina.ro 

Art. 17 Proiectul bugetului local de venituri  si cheltuieli pe anul 2015 al unitatii administrativ teritoriale 

Municipiul Slatina , completat  cu sumele repartizate de A.J.F.P. Olt  si intocmit  dupa inchiderea anului bugetar, 

pentru a evidentia exact excedentul anului precedent si realizarile la 31.12.2014, va fi supus dezbaterii publice , 

analizat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local Slatina si propus spre aprobare , respectand astfel 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, conform carora, proiectele de buget se aproba de 

autoritatile deliberative in termen de maxim 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I. 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
EcC-tin BODESCU  

 
                         

                         Vizat de legalitate                                                                  Compartiment Buget-prg.ec. 
                       Mihaela Otincelescu                                                                        Ec. Carmen Moina            
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