Primaria municipiului Slatina
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Nr. 14129/19.12.2019

ANUNT
Primarul municipiului Slatina, in temeiul art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul Administrativ, a initiat:
Proiectul de hotarare referitor la: aprobare Buget local de venituri §i cheltuieli pe
anul 2020; aprobare program objective de investitii pentru anul 2020; aprobare program de
dotari pe anul 2020; aprobare repartizare excedent in vederea finantarii cheltuielilor sectiunii
de dezvoltare aferenta bugetului local pe anul 2020; aprobare program objective de investitii
la unitatile de invatamant pentru anul 2020; aprobare fise ale obiectivelor de investitii
Proiectul de hotarare va fi dezbatut in §edinta publica, potrivit legii.
Once persoand interesata, precum §i asociatiile de afaceri §i alte asociatii legal
constituite sunt invitate sa depund propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de
hotarfire, la registratura generala a Primariei municipiului Slatina, in termen de 10 zile
calendaristice de la publicare.
Proiectul de hotarare, insatit de referatul de aprobare, poate fi studiat §i la
avizierul Primariei municipiului Slatina, pe site-ul institutiei www.primariaslatina.ro sau
poate fi obtinut in copie, pe baza de cerere, de la Biroul Administratie Publied Locala.
edinta publica in care va fi dezba-tut proiectul de hotarare va fl organizata §i
anuntata in termenele prevazute de lege.

Consiliul Local at municipiului Slatina
Strada M.Kogalniceanu nr. 1,Slatina, Olt,230080,tel. 0249/439377;
439233 fax: 0249/439336
E.-mail: officeprimariaslatina.ro site:wvvw.primariaslatina.ro

Nr.540/19.12.2019

HOTARARE
(proiect)

Referitor la:aprobare Buget local de venituri §i cheltuieli pe anul 2020; aprobare
program objective de investitii pentru anul 2020; aprobare program de dotari pe anul 2020;
aprobare repartizare excedent in vederea finantarii cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
aferenta bugetului local pe anul 2020; aprobare program objective de investitii la unitatile de
invatamant pentru anul 2020; aprobare fise ale obiectivelor de investitii
Consiliul Local al Municipiului Slatina intrunit in §edinta ordinaralextraordinara/de
indata din
Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 113945/19.12.2019;
- raportul de specialitate nr. 114031/19.12.2019;
- referatele si notele de fundamentare intocmite de fiecare dintre directiile si serviciile
subordonate Consiliului Local al municipiului Slatina, adresele unitatilor de invatamant din
subordinea U.A.T.M.Slatina;
- avizul favorabil al comisiei de buget- finante din cadrul Consiliului Local Slatina;
- prevederile art. 19 alin. (1) lit, a) si 20 lit. a), h) si i) din Legea nr. 273/ 2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.129 aim (4)lit.a), art.139 alin (3)lit.a) coroborat
cu art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 conform anexei nr. 1
la prezentul proiect de hotarare.
Art.2. Se aproba programul obiectivelor de investitii pentru anul 2020, finantate din
bugetul local, pentru activitatea proprie Primariei municipiului Slatina, conform anexei nr. 2
la prezentul proiect de hotarare.
Art.3. Se aproba programul de dotari pe anul 2020,pentru activitatea proprie Primariei
municipiului Slatina, conform anexei nr.2.1 la prezentul proiect de hotarare.
Art.4. Se aproba repartizarea excedentului in vederea finantarii cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare aferenta bugetului local pe anul 2020,conform anexei nr. 3 la prezentul proiect.
Art. 5. Se aproba programul obiectivelor de investitii la unitatile de invatamant pentru anul
2020, cu finantare din bugetul local si fisele obiectivelor conform anexelor nr. 4 -4.17 la
prezentul proiect de hotarare.
Art.6. Se aproba fisele obiectivelor de investitii, pentru activitatea proprie Primariei
municipiului Slatina, conform anexelor nr. 5 — .
Art.7. Primarul municipiului Slatina si Directia Generala Economica vor duce la indeplinire
prezenta hotarire.
Art.8. Prezenta hotArare se comunica la:
- Institutia Prefectului judetului Olt;

- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Directia Generala Economica;
- Serviciul Cheltuieli, Financiar-contabilitate.
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Primarul municipiuluiSlalina
Strada M.Kogalniceanu nr. 1,Slatina, Olt,230080,tel. 0249/439377;
439233 fax: 0249/439336
E.-mail: offiee(&,primariaslatina.ro

NR.113998/19.12.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobare Buget local de venituri §i cheltuieli pe anul
2020; aprobare program objective de investitii pentru anul 2020; aprobare program de dotari
pe anul 2020; aprobare repartizare excedent in vederea finantarii cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare aferenta bugetului local pe anul 2020; aprobare program objective de investitii la
unitatile de invatamant pentru anul 2020; aprobare fise ale obiectivelor de investitii

Avand in vedere urmatoarele considerente :
- bugetul local de venituri si cheltuieli pentru U.A.T.M.Slatina pe anul 2020 incearca
sa asigure baza materiala minima in vederea desfasurarii activitatilor din cadrul directiilor si
serviciilor subordonate Consiliului Local al municipiului Slatina si unitatilor de invatamant,
fiecare dintre acestea prioritizandu-si necesitatile, expunandu-le in adrese si note de
fimdamentare si aduse la cunostinta ordonatorului principal de credite, urmand a le da curs in
limita fondurilor disponibile ;
- preocuparea Primariei Municipiului Slatina este permanenta in ceea ce priveste
dezvoltarea infrastructurii locale precum si dezvoltarea de natura economica, sociala si
culturala, in acest sens dimensionarea creditelor bugetare bazandu-se, in proiectia bugetara a
anului 2020, pe realizarea veniturilor proprii si repartizarea excedentului la inchiderea
exercitiului bugetar, canalizand spre realizarea obiectivelor care sa raspunda, in principal,
nevoilor locuitorilor urbei, dar si sa conduca la transformarea municipiului in ceea ce
insearnna in profunzime o resedinta de judet ;
- la elaborarea proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020,
s-au avut in vedere prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali , 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 objective precise si indicatori de rezultate si de eficienta,etc ;
- bugetul U.A.T. Municipiul Slatina pe anul 2020, la partea de venituri, se
prognozeaza la nivelul veniturilor proprii realizate urmand a fi completat cu sume defalcate
din taxa pe valoarea adaugata si cote si sume defalcate din impozitul pe venit, subventii si
transferuri iar partea de cheltuieli va fi mai mare decat veniturile cu suma reprezentand
excedentul anilor precedenti;
- in cadrul cheltuielilor propuse spre aprobare se regasesc cheltuieli aferente
sectiunii de functionare, respectiv cheltuielile de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii,
dobanzi si rambursari de credite, subventii, cheltuieli cu asistenta sociala, finantari
nerambursabile alocate pentru activitati nonprofit de interes general, burse, dar si cheltuieli
aferente sectiunii de dezvoltare, reprezentand cheltuieli cu activele nefinanciare si cheltuieli
aferente proiectelor cu finantare din fonduri exteme nerambursabile.

Propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare privind aprobare
Buget local de venituri §i cheltuieli pe anul 2020; aprobare program objective de investitii
pentru anul 2020; aprobare program de dotari pe anul 2020; aprobare repartizare excedent in
vederea finantarii cheltuielilor sectiunii de dezvoltare aferenta bugetului local pe anul 2020;
aprobare program objective de investitii la unitatile de invatamant pentru anul 2020; aprobare
fise ale obiectivelor de investitii.

Primaria municipiului Slatina
Strada M.Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt,230080,tel.
0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: officeprimariaslatina.ro
DIRECTIA GENERALAECONO1VIICA
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NR.114031/19.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobare Buget local de venituri i cheltuieli pe anul
2020; aprobare program objective de investitii pentru anul 2020; aprobare program de dotari
pe anul 2020; aprobare repartizare excedent in vederea finantarii cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare aferenta bugetului local pe anul 2020; aprobare program objective de investitii la
unitatile de invatamant pentru anul 2020; aprobare fise ale obiectivelor de investitii

In baza prevederilor art. 39 , alin.( 6) din Legea nr. 273/2006 privind Finantele
publice locale « proiectele de buget se aproba de autoritatile deliberative in termen de
maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea 1 »
Conform art.12, din cap. II, sectiunea I din Legea nr. 273/2006 privind Finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare," Veniturile si cheltuielile bugetare se
inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli
grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora." Cheltuielile unui buget se acopera
integral din veniturile bugetului in cauza, inclusiv excedentul anilor precedenti, respectand
astfel principiul echilibrului bugetar enuntat in conditiile prevederilor legii anterior amintite.
Pentru anul 2020, pe langa veniturile proprii legal constituite se va face uz, la partea de
cheltuieli bugetare de excedentul cumulat al anilor precedenti . Sumele din excedentul
bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare nu se utilizeaza
in faza de programare ci numai in executie pentru a reflecta sumele provenite din excedentul
anilor precedenti. Ele vor indica sumele cu care se diminueaza in executie deficitul programat
al sectiunii de dezvoltare Si nu poate avea valori mai marl decat acesta.
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 ».
Potrivit art. 5 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale
veniturile bugetelor locale se constituie din:
• venituri proprii formate din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si
cote defalcate din impozitul pe venit;
• sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
• subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
• donatii si sponsorizari;
• sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efecuate si
prefinatari
Fundamentarea veniturilor bugetului local se bazeaza pe constatarea si evaluarea
materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si
taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe
alte elemente specifice, inclusiv pe serii de date, in scopul evaluarii corecte a veniturilor.
Autoritatile administratiei publice, conform art. 16 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele
publice locale, "au competenta stabilirii nivelurilor impozitelor si taxelor locale". Acesta

competenta a fost exercitata prin aprobarea in sedinta a Consiliului Local a respectivelor
niveluri ale impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2020 prin HCL nr. 106/25.04.2019, fara
depasirea limitelor legale impuse de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Veniturile stabilite in proiectul bugetului local pentru anul 2020 la aceasta data, sunt
prognozate la nivelul sumei 69.061, venituri proprii conform contului de executie emis de
Trezoreria mun.Slatina la data de 18.12.2019, 7.615 mil lei subventii de la bugetul de stat, 364
mui lei alte transferuri voluntare (puncte de lucru judet —Centrul Judetean de Excelenta Olt) Si
46.253 excedent neutilizat la 18.12.2019 din excedentul bugetar al anilor precedenti, care,
potrivit Legii nr. 273/2006 privind Finantele publice locale poate fi utilizat pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe
ordonatori de credite, pe destinatii respectiv, pe actiuni, activitati, programe, proiecte,
objective, se efectueaza in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei
publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea, in vederea functionarii lor si in interesul
colectivitatii locale. Fundamentarea si aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza in
stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se
realiza.
Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de
autorizarile continute in legi speciale si in legi bugetare anuale. Nicio cheltuiala nu poate fi
inscrisa in buget, angajata si efectuata , daca nu exista baza legala , daca nu are prevederi
bugetare si surse de finantare.
La dimensionarea cheltuielilor finantate din bugetul local, in limita veniturilor, s-a
avut in vedere asigurarea cheltuielilor de personal si a cheltuielilor materiale minime necesare
desfasurarii activitatii in anul 2020, ajutoare pentru incalzire, drepturi ale asitentilor personali
si indemnizatii ale persoanelor cu handicap, etc. Resursele ramase dupa acoperirea
cheltuielilor mentionate sunt propuse pentru finantarea investitiilor in continuare care au
documentatii tel-mico-economice legal aprobate si pentru investitii noi.
Cheltuielile pentru anul 2020, in aceastafaza a prognozei bugetare-bazata doar pe
realizari partiale venituri proprii, sunt repartizate pe capitole de cheltuieli, dupa cum
urmeaza:
La capitolul 51.02-Autoritati publice si actiuni externe, suma propusa este de
19.410 mui lei pentru cheltuieli de personal. Pentru cheltuieli de capital se aloca suma de 384
mui lei pentru purificatoare aer D.G.Ec., licente informare on-line si interconectare
institutionala, PC-uri,PLOTTER AO+ si componente,etc.
La capitolul 54.02 - Servicii publice generate, suma propusa este de 1.817 mu lei
pentru cheltuieli de personal.
La capitolul 55.02-Tranzactii privind datoria publica, se include suma 3.836 mui
lei pentru plata comisioanelor si dobanzilor aferente datoriei publice interne.
La capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala ,suma propusa este de
6.408 mui lei pentru cheltuieli de personal( suma cuprinde si norma de hrana acordata
politistilor locali, stabilita pentru anul in curs conform prevederilor legale in vigoare la data
intocmirii prezentului) si 89 mui lei pentru contributia obligatorie aferenta persoanelor cu
handicap neincadrate. Pentru cheltuieli de investitii se aloca suma del.093 mu lei in vedera
achizitionarii a 2 statii PC pt.sistemul de supraveghere video, camere de supraveghere mobile,
boxe audio exterior, UPS-uri, sisteme de inregistrare audio-video, licente servere pentru
sistemul de supraveghere video, soft camere video si soft analiza pentru sistemul de
supraveghere video-centrul istoric, licente Microsoft Office pentru pc-uri, licenta ANCOM,
body camere, etc.
La capitolul 65.02 - Invatamant , suma propusa este de 7.047 mui lei din care 1.404
mui lei pentru cheltuieli de personal (finantarea Centrului Judetean de Excelenta Olt- buget
local si transferuri de la punctele de lucru din judet). Totodata, in cadrul capitolului bugetar
sunt rezervate sume la nivelul de 319 mui lei in vederea acordarii burselor, pe categorii,
elevilor din unitatile invatamantului preuniversitar de stat de pe ra7a municipiului Slatina.
Pentru cheltuieli de investitii se aloca suma de 3.003 mui lei pentru unitatile de invatamant Si
2.321 pentru activitatea proprie Primariei mun.Slatina(suma destinata finalizarii lucrarilor la

sala de sport aferenta Scolii gimnaziale Vlaicu Voda, SF+PT+Ex reabilitare cladire ateliere si
amenajare sala sport Liceul tehnologic P.S.Aurelian, PT+Ex Centrul Judetean de Excelenta,
etc)
La capitolul 66.02-Sanatate, suma propusa este de 7.695 mui lei din care 7.515 mui lei
pentru cheltuieli de personal aferente personalului medical din cabinetele plasate in incinta
unitatilor de invatamant. Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost stabilite in ba7a propunerilor
Directiei Protectie si Asistenta Sociala. Suma solicitata si supusa aprobarii este de 115 mui lei
(cv contracte incinerare deseuri, medicamente, materiale sanitare,obiecte de inventar). Pentru
cheltuielile de capital se aloca suma de 55 mui lei pentru achizitionarea unui autoclav, unit
dentar si aparate de profilaxie cu bicarbonat de sodiu NSK.
Tot in cadrul acestui capitol bugetar se supun aprobarii si fonduri pentru drepturile donatorilor
de sange privind facilitatile la transportul in comun conform H.G. 1364/2006. Suma este de
10 mui lei.
La capitolul 67.02-Cultura, recreere Si religie, suma propusa este de 5.728 mui lei din
care:
• pentru activitatea proprie Clubului Sportiv Municipal Slatina cheltuieli de
personal 4.500 mu lei, 110 mui lei pentru contributia obligatorie aferenta
persoanelor cu handicap neincadrate si 330 mui lei pentru cheltuieli de
investitii;
• pentru activitatea desfasurata de Serviciul Cultura, Sport din cadrul
Primariei municipiului Slatina - cheltuieli de personal 688 mui lei si 100
mui lei pentru cheltuieli de capital.
La capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala ,suma propusa este de 8.217 mui
lei pentru activitatea Directiei Protectie si Asistenta Sociala
• cheltuieli de personal (asistenta sociala, asistenti personali, crese)=7.897
mui lei
• subventii pentru incalzire cu lemne de la BS prin AJPIS Olt= 10 mui lei
• cheltuieli de capital = 310 mui lei (containere pentru campanii sociale;
monitorizare video Crese, Club Pensionari, Centru de ingrijire si igiena
corporala, sediu; DT in vederea obtinerii AF — PSI cresa 4)
La capitolul 70.02-Locuinte, servicii si dezvoltare publica, suma propusa este de
53.268 mui lei din care:
• pentru activitatea proprie Serviciului Public de Gestionare a Cainilor fara
stapan, este propusa suma de 1.898 mui lei pentru cheltuieli de personal si
500 mui lei pentru cheltuieli de capital (SF+PT+Ex constructie cladire
administrativa);
• pentru activitatea proprie Directiei Administrarea Strazilor si Iluminatului
Public-activitatea de Iluminat Public, este propusa suma de 2.300 mu lei
pentru cheltuieli de personal si 1.403 mui lei pentru cheltuieli de capital
(extindere iluminat public zona industriala, licente, taxe , avize, stalpi cu
lampa si panou fotovoltaic, etc)
• pentru activitatea proprie Directiei Administrare Patrimoniu este propusa
suma de 3.827 mui lei pentru cheltuieli de personal si 10.941 mui lei pentru
cheltuieli de capital (reabilitare lifturi, achizitie containere ,executie schimbare destinatie din scoala in cladire birouri si modernizare, demolare
imobil N.Balcescu nr.22, CT in condensatie, SS- alimentare cu energie
electrica statii de incarcare autobuze electrice, etc)
• pentru activitatea proprie Primariei mun.Slatina este propusa suma de
12.867 mui lei pentru rambursari de credite si 19.532 mui lei pentru
cheltuieli de capital.
La capitolul 74.02-Protectia mediului , se aloca fonduri in suma 421 mui lei
pentru activitatea proprie Primariei municipiului Slatina — cheltuieli de capital- in vederea
realizarii obiectivului „PT+executie canalizare locuinte pentru tineri, destinate inchirierii ,
specialisti in sanatate, str.Cireasov nr.23, etapa II 2.1 si statii de incarcare a vehiculelor
electrice".

La capitolul 84.02-Locuinte, servicii si dezvoltare publica, suma propusa este de
1.980 mui lei pentru Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public- activitatea de
Administrare a Strazilor - cheltuieli de personal, 40mii lei pentru contributia obligatorie
aferenta persoanelor cu handicap neincadrate si pentru activitatea proprie Primariei
mun.Slatina este propusa suma de 5.860 mui lei pentru cheltuieli de capital (achizitie mijloace
de transport pentru transportul public, modernizare infrastructura rutiera —str.Pitesti-OituzB.dul C.tin Brancoveanu)
Suport pentru sumele mentionate ii constituie notele de fundamentare si referatele
intocmite de fiecare dintre directiile si serviciile subordonate Consiliului Local al
municipiului Slatina.
Veniturile proprii si cheltuielile prezentate in proiectul bugetului local pe anul
2020 reflecta dimensiunea efortului financiar public in unitatea administrativ teritoriala.
Creditele bugetare supuse aprobarii urmeaza a se utiliza pentru finantarea
programelor, proiectelor, activitatilor, actiunilor, obiectivelor si altor asemenea, potrivit
scopurilor prevazute in legi si alte reglementari, si vor fi angajate si folosite in stricta corelare
cu gradul previzionat de incasare a veniturilor bugetare.
Sumele propuse in aceasta proiectie bugetara vor fi completate cu alocarile
ulterioare aprobarii Legii bugetului de stat pe anul 2020 reprezentand sume defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuelilor descentralizate si cote si sume defalcate
din impozitul pe venit, venituri proprii la nivelul realizarilor la 31.12.2019 si excedent bugetar
dupa inchiderea anului 2019.
Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 aferent U.A.TM.
Slatina, 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.
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