Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 400/04.12.2018
HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la : aprobare rectificare Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară/extraordinara din
___________________
Având în vedere:
- initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive la proiectul
de hotarare, nr. 102640/04.12.2018;
-referatul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr.102641/04.12.2018;
- contractul de sponsorizare nr.846/21.11.2018 cu beneficiar Clubul Sportiv Municipal Slatina
- avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina;
- prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.273/2006-privind finanţele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, in sensul “Donatiile si sponsorizarile se cuprind, prin rectificare
bugetara, in bugetul de venituri si cheltuieli numai dupa incasarea lor”;
- prevederile art. 19 alin. (2) si art.20 lit. a), h) si i) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (4) lit. a) , art.45 alin (2)
lit.a) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.
Art.2. Primarul municipiului Slatina si Direcţia Generala Economica vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărare se comunică la:
- Institutia Prefectului judeţului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcţia Generala Economica;
Iniţiator:
Primar
Constantin Stelian Emil MOT

În baza art. 117 “a” din
Legea nr.215/2001, privin
administraţia publică locală
avizează prezentul proiect de
Hotărâre
SECRETAR
Mihai Ion IDITA

CAPL PO 01/F3

Primarul municipiului
Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

NR. 102640/04.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobare rectificare Buget local de venituri şi
cheltuieli pe anul 2018

•
•
•
•

Avand in vedere urmatoarele considerente :
responsabilitatea autoritatilor locale privind utilizarea eficienta a fondurilor bugetare
aprobate ;
autoritățile administrației publice locale administrează si dispun de resursele
financiare, în conformitate cu principiul autonomiei locale ;
contractul de sponsorizare cu beneficiar Clubul Sportiv Municipal Slatina;
prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.273/2006-privind finanţele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, in sensul “Donatiile si sponsorizarile se
cuprind, prin rectificare bugetara, in bugetul de venituri si cheltuieli numai dupa
incasarea lor”;

Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind
aprobare rectificare Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 .

Primar
Constantin Stelian Emil MOT

CAPL PO 01/F2

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
Str.Toamnei nr.6 , tel 0249/411070; 411304 fax:0249/412524
NR. 102641/04.12.2018

REREFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobare rectificare Buget local de venituri şi
cheltuieli pe anul 2018

Avand in vedere:
- expunerea de motive a Primarului municipiului Slatina nr.102640/04.12.2018;
- contractul de sponsorizare nr.846/21.11.2018 cu beneficiar Clubul Sportiv Municipal Slatina
- prevederile art. 19 alin.(2) si 20 lit. a) , h) si i) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.273/2006-privind finanţele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, in sensul “Donatiile si sponsorizarile se cuprind, prin rectificare
bugetara, in bugetul de venituri si cheltuieli numai dupa incasarea lor”;
propunem rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , dupa cum
urmeaza:

venituri
•

capitol 37.02 “Transferuri voluntare, altele decat subventiile” -indicator
37.02.01 “Donatii si sponsorizari” se majoreaza prevederile bugetare cu suma
de 20 mii lei urmare incasarii de venituri cu caracter de sponsorizari;

cheltuieli
•

in cadrul capitolului de cheltuieli 67.02-Cultura, recreere si religie
• la titlul II “Bunuri si servicii”, art.20 se majoreaza prevederile bugetare
cu suma de 20 mii lei pentru activitatea Clubului Sportiv Municipal
Slatina (contractul de sponsorizare nr.846/21.11.2018)

Avand in vedere cele expuse, consideram ca proiectul de hotarare privind
aprobare rectificare Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 poate fi supus
dezbaterii Consiliului local .

ADMINISTRATOR PUBLIC
Constantin Cristian CISMARU

Vizat
Consilier juridic

DIRECTOR GENERAL,
Alin CALOTA-SALCIANU

Compartiment Buget-prg.ec.
Carmen MOINA

CAPL PO 01/F4

Anexa nr. 1 la HCL nr. _______________

~Mii lei~
influente Buget 2018
DENUMIREA

INDICATORILOR

TOTAL VENITURI
Impozit pe profit
Impozit pe venit
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bun., autorizarea utiliz.bun.
desfas de activit
Venituri din proprietate
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari
permise
Amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Venituri din valorificarea unor bunuri
Subventii de la bugetul de stat
Subventii de la alte administratii
Sume FEN postaderare in contul platilor
efectuate si prefinant.
Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări aferente
cadrului financiar 2014-2020
TOTAL CHELTUIELI
Autoritati publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Tranzacţii privind datoria publică şi
împrumuturi
Ordine publica si siguranta nationala
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asigurari si asistenta sociala
Locuinte, servicii si dezvoltare publica
Protectia mediului
Transporturi
DEFICIT

Cod
indicator

Buget
2018

Rectificare
DECEMBRIE

00.01
01.02
03.02
04.02
07.02
11.02
15.02
16.02

148.905,55

+20 148.925,55

781

781

60.177

60.177

37.110
19.296

37.110
19.296

7.829

7.829

30.02
33.02
34.02

4.482
100
118

4.482
100
118

35.02
36.02
37.02
39.02
42.02
43.02
45.02

6.000
1.695
607.55
275
9.876

6.000
1.695
627.55
275
9.876

146

146

48.02

413

413

49.02
51.02
54.02
55.02

226.003,55
28.048
2.972

+20 226.023,55
28.048
2.972

4.863

4.863

61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02
99.02

10.851
25.470,05
9.902
18.457,5
23.128
69.184

10.851
25.470,05
9.902
18.477,5
23.128
69.184

+20

+20

9.521

9.521

23.607

23.607

77.098

77.098

Compartiment Buget-prg.ec.
Carmen MOINA

