ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
PRIMAR

ANUNȚ
SEDINȚĂ ORDINARĂ
CONSILIUL LOCAL BRÎNCOVENI
31 OCTOMBRIE 2018
PROIECTE DE HOTĂRÂRI
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) și (6) și art. 42 alin. (1) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se convoacă în şedinţă ordinară publică Consiliul local Brîncoveni, în ziua de
31 octombrie 2018, ora 1300, în localul Primăriei comunei Brîncoveni, cu următorul proiect
al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare a comunei
Brîncoveni pe trimestrul III al anului 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
3. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului local
Brîncoveni nr. 15 din 29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții
publice pe anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar

PRIMAR
Ion CHEROIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
referitor la : convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară
Având în vedere :
- prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- graficul cu planificarea orientativă a şedinţelor ordinare ale Consiliului local pe
trimestrul IV/ 2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 28.07.2016 cu privire la aprobarea
”Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Brîncoveni”, cu
modificările ulterioare;
În temeiul art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
PRIMARUL COMUNEI BRÎNCOVENI,
emite prezenta dispoziţie:
Articol unic.- Se convoacă în şedinţă ordinară publică, Consiliul Local al comunei
Brîncoveni, în ziua de 31 octombrie 2018, ora 1300, în localul Primăriei comunei
Brîncoveni, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare a comunei
Brîncoveni pe trimestrul III al anului 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Raport privind execuţia bugetară a comunei Brîncoveni pe trimestrul III al anului
2018;
Prezintă dna Năstase Dumitra, consilier superior, compartimentul financiarcontabil;
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia
mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, președinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ,
culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism;
Prezintă dl Călin Gavril, președinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice;
Prezintă dl Vînătoru Florin, președinte comisie
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Referat cu privire la necesitatea rectificării bugetului local pe anul 2018;
Prezintă dna Năstase Dumitra, consilier superior, compartimentul financiarcontabil
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia
mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, preşedinte comisie

 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ,
culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism;
Prezintă dl Călin Gavril, preşedinte comisie
3. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului local
Brîncoveni nr. 15 din 29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții
publice pe anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Referat cu privire la necesitatea completării Hotărârii Consiliului local Brîncoveni
nr. 15 din 29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2018;
Prezintă dl Filip Marius, viceprimar
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia
mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, preşedinte comisie
4. Întrebări, interpelări, propuneri.
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CONVOCARE
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) și (5) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
convoacă Consiliul local al comunei Brîncoveni, în şedinţă ordinară publică, în ziua de 31
octombrie 2018, ora 1300, în localul Primăriei comunei Brîncoveni, cu următorul proiect al ordinii de
zi :
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare a comunei
Brîncoveni pe trimestrul III al anului 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Raport privind execuţia bugetară a comunei Brîncoveni pe trimestrul III al anului
2018;
Prezintă dna Năstase Dumitra, consilier superior, compartimentul financiarcontabil;
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia
mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, președinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ,
culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism;
Prezintă dl Călin Gavril, președinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice;
Prezintă dl Vînătoru Florin, președinte comisie
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Referat cu privire la necesitatea rectificării bugetului local pe anul 2018;
Prezintă dna Năstase Dumitra, consilier superior, compartimentul financiarcontabil
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia
mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, preşedinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ,
culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism;
Prezintă dl Călin Gavril, preşedinte comisie

3. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului local
Brîncoveni nr. 15 din 29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții
publice pe anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Referat cu privire la necesitatea completării Hotărârii Consiliului local Brîncoveni
nr. 15 din 29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2018;
Prezintă dl Filip Marius, viceprimar
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia
mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, preşedinte comisie
4. Întrebări, interpelări, propuneri.
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CONSILIERI LOCALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dna
Dl
Dl

Călin Gavril …………………………………
Cheroiu Marin ………………………………
Doriță Marian ……………………….….…..
Filip Marius …………………………………
Năstase Nicolae ……………………………
Păsăran Gheorghe....................................
Piringă Gheorghe ………………………….
Sandu Marin .............................................
Toader Ecaterina ......................................
Truşcă Pavel .............................................
Vînătoru Florin ..........................................

INVITAŢI
1. Dl
2. Dna

Stana Cătălin .........................................
Năstase Dumitra …………………………
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Doamnei / Domnului _____________________
CONSILIER LOCAL
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) și (5) din Legea nr. 215 / 2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi convocat
să participaţi la şedinţa ordinară publică a Consiliului local al comunei Brîncoveni, în ziua de 31
octombrie 2018, ora 1300, în localul Primăriei comunei Brîncoveni, cu următorul proiect al ordinii de
zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare a comunei
Brîncoveni pe trimestrul III al anului 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Raport privind execuţia bugetară a comunei Brîncoveni pe trimestrul III al anului 2018;
Prezintă dna Năstase Dumitra, consilier superior, compartimentul financiar-contabil;
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, președinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, culte,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism;
Prezintă dl Călin Gavril, președinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice;
Prezintă dl Vînătoru Florin, președinte comisie
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Referat cu privire la necesitatea rectificării bugetului local pe anul 2018;
Prezintă dna Năstase Dumitra, consilier superior, compartimentul financiar-contabil
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, preşedinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, culte,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism;
Prezintă dl Călin Gavril, preşedinte comisie
3. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului local Brîncoveni
nr. 15 din 29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Referat cu privire la necesitatea completării Hotărârii Consiliului local Brîncoveni nr. 15
din 29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2018;
Prezintă dl Filip Marius, viceprimar
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, preşedinte comisie
4. Întrebări, interpelări, propuneri.
PRIMAR
Ion CHEROIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
CONSILIUL LOCAL

Str. Primăverii, nr. 95, Brîncoveni, Județul Olt, cod poștal 237050
Telefon: 0249/708500, Fax:0249/708501, E-mail: pcb@primariabrancoveni.ro

Nr. 2977 / 25 octombrie 2018

HOTĂRÂRE
(PROIECT)

cu privire la: aprobarea execuţiei bugetare a comunei Brîncoveni pe
trimestrul III al anului 2018
Consiliul local al comunei Brîncoveni, întrunit în şedinţă ordinară publică în
ziua de ___ octombrie 2018;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2978/25.10.2018, a primarului comunei Brîncoveni;
- raportul nr. 2979/25.10.2018, al compartimentului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Brîncoveni;
- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările
şi completările ulterioare;
- bugetul local pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea nr. 7/14.02.2018 a Consiliului
local Brîncoveni;
- situaţia financiară la 30 septembrie 2018, a comunei Brîncoveni;
În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă contul de execuţie bugetară al bugetului local, secţiunea
funcţionare şi dezvoltare, pe trimestrul III al anului 2018, conform Anexei nr. 1.
Art.2.- Se aprobă contul de execuţie bugetară al bugetului de venituri proprii și
subvenții, secţiunea funcţionare pe trimestrul III al anului 2018, conform Anexei nr. 2.
Art.3.- Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - judeţul Olt,
- Primarului comunei Brîncoveni,
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ion CHEROIU
CONSILIER SUPERIOR
Dumitra NĂSTASE

Anexa
La Hotărârea nr. ___/31.10.2018

CONTUL DE EXECUŢIE
al bugetului local al comunei Brîncoveni, secţiunea funcţionare şi
dezvoltare la data de 30.09.2018, pe trimestrul III al anului 2018

- lei -

Indicatori

Cod

Prevederi
bugetare
anuale

Prevederi
bugetare
trimestriale

I.-VENITURI - TOTAL din care:

00.01
48.02

4.144.000
742.000
2.629.000
2.576.000
310.000

3.594.000
566.000
2.109.000
2.068.000
235.000

3.659.712
718.729
2.018.109
1.986.818
256.688

Impozit pe venit
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
A.3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI
SERVICII
Taxe pentru utilizarea bunurilor
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE
C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
Venituri din taxe administrative
Amenzi si penalitati
Diverse venituri
Venituri din valorificarea unor bunuri
Incasari din rambursarea imprumuturilor
Subventii de la bugetul de stat
Subventii de la alte administratii

03.02
04.02
07.02
11.02

7.000
303.000
323.000
1.887.000

6.000
229.000
248.000
1.543.000

7.988
248.700
207.719
1.479.739

16.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
39.02
40.02
42.02
43.02

56.000
20.000
19.000
1.000
12.000
1.000
1.515.000
-

42.000
15.000
15.000
1.000
9.000
1.000
1.485.000
-

42.672
6.055
13.670
5
11.551
180.359
1.461.244
-

Indicatori

Cod

Credite
bugetare
iniţiale

VENITURI PROPRII –TOTAL
VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZITE PE VENIT,PROFIT SI
CASTIGURI

II.-CHELTUIELI - TOTAL din care:
Autorităţi publice
1. Cheltuieli curente
cheltuieli personal
cheltuieli materiale
Cheltuieli de capital
Alte servicii publice generale
1. Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Ordine publica si siguranta nationala
1. Cheltuieli curente
cheltuieli materiale
Învăţământ

50.02
51.02
01
10
20
70
54.02
01
01
20
61.02
01
20
65.02

Credite
bugetare
definitive

Încasări
realizate

Plăţi
efectuate

4.663.000
1.495.000
1.372.000
1.100.000
272.000
123.000
-

4.113.000
1.244.000
1.121.000
862.000
259.000
123.000
-

2.975.111
976.169
853.762
771.544
82.218
122.407
-

20.000
20.000
20.000
468.000

15.000
15.000
15.000
408.000

6.121
6.121
6.121
101.327

1. Cheltuieli curente
cheltuieli personal
cheltuieli materiale
Tichete de cresa
Alte cheltuieli burse
Cheltuieli de capital
Sanatate
1. Cheltuieli curente
cheltuieli personal
Cheltuieli de capital
Cultură
1. Cheltuieli curente
cheltuieli personal
cheltuieli materiale
Cheltuieli de capital
Asistenţă socială
1. cheltuieli curente
cheltuieli de personal
Ajutor social
Servicii şi dezvoltare publică
1. cheltuieli curente
cheltuieli materiale
cheltuieli de capital
Protectia mediului
1. Cheltuieli curente
cheltuieli de capital
Agricultură şi silvicultură
1. cheltuieli curente
cheltuieli personal
cheltuieli materiale
cheltuieli de capital
Transporturi şi comunicaţii
1. cheltuieli curente
cheltuieli materiale
cheltuieli de capital

01
10
20
57
59
70
66.02
01
10
70
67.02
01
10
20
70
68.02
01
10
57
70.02
01
20
70
74.02
01
70
83.02
01
10
20
70
84.02
01
20
70
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156.000
0
111.000
15.000
30.000
312.000
405.000
110.000
110.000
295.000
158.000
152.000
97.000
55.000
6000
746.000
746.000
239.000
507.000
122.000
54.000
54.000
50.000
35.000
15.000
20.000
50.000
20.000
20.000
30.000
1.164.000
25.000
25.000
1.139.000

96.000
0
76.000
10.000
10.000
312.000
385.000
90.000
90.000
295.000
145.000
139.000
79.000
60.000
6000
577.000
577.000
189.000
388.000
112.000
44.000
44.000
50.000
28.000
8.000
20.000
45.000
15.000
15.000
30.000
1.154.000
15.000
15.000
1.139..000

63.966
0
47.966
6.000
10.000
37.361
85.980
70.721
70.721
15.199
104.248
103.748
67.248
36.500
500
509.543
509.543
163.730
345.813
35.041
35.041
35.041
12.378
12.378
12.378
1.144.364
14.727
14.727
1.129.637

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
PRIMAR
Nr. 2978/25 octombrie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare
a comunei Brîncoveni pe trimestrul III al anului 2018
Consiliul local are competenţa de a analiza şi aproba execuţia
bugetară pe trimestre pe anul în curs, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Bugetul local, prin veniturile şi cheltuielile cumulate la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale alcătuiesc bugetul general al unităţii care, după
consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta
dimensiunea efortului financiar public, în anul respectiv, în unitatea
administrativ-teritorială şi starea de echilibru sau dezechilibru.
Conform art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006, ordonatorii principali
de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, în lunile aprilie, iulie
şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru
trimestrul al patrulea, spre analiză şi aprobare de către Consiliile locale,
execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfarşitul anului să nu înregistreze
plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul
anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o
parte, şi suma plaţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie
mai mare decât zero.
Cu această ocazie solicit analiza execuţiei bugetare pe trimestrul III
din acest an în consiliul local, întrucât bugetul local este instrumentul de
conducere a activităţii economico-financiare în unitatea administrativ
teritorială.
Faţă de cele precizate supun analizei proiectul de hotărâre cu privire
la aprobarea execuţiei bugetare a comunei Brîncoveni pe trimestrul III al
anului 2018 şi propun aprobarea acestuia în Consiliul local al comunei
Brîncoveni.
PRIMAR,
Ion CHEROIU
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RAPORT
asupra execuţia bugetului local şi necesitatea aprobării contului
de executie pe trimestru III al anului 2018
Primăria comunei Brîncoveni, în trimestru III 2018, a folosit bugetul
local ca principal instrument de conducere a activităţii economico-financiare
îndreptată spre realizarea integrală a veniturilor proprii şi descoperirea de noi
surse de venituri şi atragerea lor la buget pentru finanţarea economiei locale
în concordanţă cu legislaţia financiară în vigoare.
În acest context de măsuri, autorităţile administraţiei publice locale,
conform Hotărârii nr. 7 din 14.02.2018, au aprobat bugetul local pe anul 2018
în sumă de 3.067.000 lei la partea de venituri şi in suma de 3.586.000 lei la
partea de cheltuieli, iar in urma rectificarilor, la 30.09.2018, bugetul se
prezinta in suma de 4.144.000 lei la partea de venituri si 4.663.000 lei la
partea de cheltuieli.
În urma măsurilor întreprinse la finele trimestrului III 2018 au fost
înregistrate următoarele rezultate:
- Impozit pe venit profit şi
castiguri
- Impozite şi taxe pe proprietate
- Impozite şi taxe pe bunuri şi
servicii
1.522.411
Sume defalcate din TVA
1.479.739
Taxe pentru utilizarea bunurilor
- Venituri nefiscale din care;
Venituri din proprietate
Vanzari de bunuri si servicii
25.226
- Venituri din capital
- Incasari din rambursarea imprumuturilor
180.359
- Subventii de la alte nivele ale
administratiei publice
-Subventii de la bugetul de stat
TOTAL

Plan
lei

Realizat
lei

235.000
248.000

256.688
207.719

1.585.000
1.543.000
42.000
41.000
15.000
26.000
1.485.000
1.461.244
3.594.000

42.672
31.291
6.065
-

-

3.659.712

Din prezentarea cifrelor de plan şi a realizărilor obţinute, rezultă că ;
La capitolul „ Impozite şi taxe pe proprietate ”- se observă o realizare
de peste 84%.
La capitolul ‚” Impozite si taxe pe bunuri si servicii” se observă o
realizare de 96%.
Veniturile in total s-au relizat în procent de 101%, fata de prevedera
trimestriala insa nu si fata de debitele stabilite conform matricolei.
În ceea ce priveşte partea de cheltuieli, vă prezentăm următoarele
realizări:
La capitolul 51.02 „ Autorităţi publice”, a fost prevăzută suma de
1.244.000 lei şi s-a cheltuit suma de 976.169 lei.
După cum bine ştim la acest capitol, cea mai mare pondere este
ocupată de cheltuielile de personal. Sumele au fost cheltuite conform
creditelor bugetare, cu maximum de eficienţă şi în raport cu necesităţile în
domeniu.
La capitolul 61.02 „ Ordine publica si siguranta nationala”, a fost
prevăzută suma de 15.000 lei şi s-a cheltuit suma de 6.121 lei, pentru
cheltuieli privind siguranta nationala.
La capitolul 65.02 „ Învăţământ”, am avut prevederi bugetare în sumă
de 408..000 lei şi s-a cheltuit suma de 101.327 lei conform creditelor
bugetare aprobate şi cu maximum de eficienţă.
La acest capitol au fost asigurate materiale şi servicii pentru
desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţiuni, precum si tichete
pentru prescolari.
La capitolul 67.02 „ Cultură ”, au fost prevăzute credite bugetare în
sumă de 145.000 lei şi s-a cheltuit suma de 104.248 lei .
Sumele prevăzute la acest capitol au fost cheltuite pentru plata
drepturilor de personal ale salariaţilor din acest domeniu şi materiale şi
servicii pentru activitati culturale si sport.
La capitolul 68.02 „ Asistenţă socială ”, a fost prevăzută suma 577.000
lei şi s-a cheltuit conform clasificaţiei bugetare suma de 509.543 lei.
La acest capitol sumele au fost cheltuite pentru plata drepturilor de
personal pentru asistenţii persoanelor cu handicap si indemnizatiile
persoanalor cu handicap.
La capitolul 70.02 „ Servicii şi dezvoltare publică ”, a fost prevăzută
suma de 112.000 lei pentru plata consumului la iluminatul public, precum şi
procurarea de lămpi si becuri pentru iluminat, dar si cheltuieli pentru studiu de
fezabilitate si proiectare privind alimentarea cu apa şi a fost cheltuită suma
de 35.041 lei pentru aceste acţiuni cuprinse în plan.
La capitolul 84.02 „ Drumuri şi poduri ”, a fost prevăzută suma de
1.154.000 lei şi s-a cheltuit suma de 1.144.364 lei pentru lucrări intretinerea si
asfaltare strazi in comuna.
În total la partea de cheltuieli din suma de 4.113.000 lei prevederi
bugetare s-a cheltuit suma de 2.975.111 lei, fata de veniturile realizate in
suma de 3.659.712 lei s-a inregistrat un sold de 684.601 lei ce urmeaza sa
fie cheltuit in trimestrul urmator.

Cheltuirea sumelor în trimestrul III 2018 a fost efectuată conform
creditelor bugetare aprobate, conform clasificaţiei bugetare şi după ce au fost
avizate de compartimentul financiar-contabil, însărcinat cu efectuarea
controlului financiar preventiv şi cu aprobarea ordonatorului de credite.
Proiectul de hotărâre iniţiat a fost elaborat pe baza următoarelor acte
normative:
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare.
- prevederile Legii nr. 2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, cu
modificările și completările ulterioare;
- bugetul local aprobat prin Hotărârea nr. 7 din 14.02.2018, a Consiliului
local Brîncoveni;
- situaţia financiară la 30 septembrie 2018, a comunei Brîncoveni;
Față de cele prevăzute mai sus, susţin proiectul de hotărâre iniţiat de dl primar întrucât se încadrează în normele legale in vigoare și propun
aprobarea acestuia în cadrul sedinței Consiliului local.

CONSILIER SUPERIOR,
Năstase Dumitra

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
CONSILIUL LOCAL

Str. Primăverii, nr. 95, Brîncoveni, Județul Olt, cod poștal 237050
Telefon: 0249/708500, Fax:0249/708501, E-mail: pcb@primariabrancoveni.ro
Nr. 2980/25 octombrie 2018

HOTĂRÂRE
(PROIECT)

cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul local al comunei Brîncoveni, întrunit în şedinţă ordinară publică în
ziua de ______________ 2018;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2981/25.10.2018, a primarului comunei Brîncoveni;
- referatul nr. 2982/25.10.2018, al compartimentului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Brîncoveni;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 181/25.10.2018, cu privire la alocarea
unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut
în bugetul Județului Olt pe anul 2018;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului local Brîncoveni nr. 7/14.02.2018 cu privire la
aprobarea bugetului local pe anul 2018, cu rectificările ulterioare;
- execuția bugetară la 30 septembrie 2018, a comunei Brîncoveni;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (6) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, la partea de venituri,
după cum urmează:
- suplimentarea veniturilor la cap. 03.02.18. - ”Impozit pe veniturile din
transferurile imobiliare’’; cu suma de 1.000 lei;
- suplimentarea veniturilor la cap. 16.02.02.01. - ”Taxe mijloace transport
persoane fizice’’; cu suma de 5.000 lei;
- suplimentarea veniturilor la cap. 35.02.01.02. - ”Amenzi, penalități și alte
sancțiuni’’ cu suma de 1.000 lei;
- suplimentarea veniturilor la cap. 42.02.65. - ”Subvenți de la bugetul de stat’’;
cu suma de 764.000 lei;
- suplimentarea veniturilor la cap. 43.02.08. - ”Sume primite de la bugetele
consiliilor judetene, pentru ajutoare în situații de extremă dificultate’’; cu suma de 100.000
lei;

.

Art.2.- Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, la partea de cheltuieli,
după cum urmează:
- diminuarea creditelor bugetare la cap. 51.02. - ”Autorități executive’’ cu suma
de 3.000 lei la bunuri și servicii;
- diminuarea creditelor bugetare la cap. 61.02. - ”Siguranță națională’’ cu suma
de 10.000 lei la bunuri și servicii
- diminuarea creditelor bugetare la cap. 66.02. - ”Sănătate”, cu suma de 14.000
lei pentru cheltuieli de capital;
- suplimentarea creditelor bugetare la cap. 65.02. - ”Invățământ”, cu suma de
393.000 lei pentru cheltuieli de capital;
- suplimentarea creditelor bugetare la cap. 67.02. - ”Cultură”, cu suma de
15.000 lei pentru cheltuieli de capital;
- suplimentarea creditelor bugetare la cap. 68.02. - ”Asistență socială”, cu suma
de 9.000 lei pentru cheltuieli cu ajutorul social, respectiv indemnizațiile persoanelor cu
handicap grav;
- suplimentarea creditelor bugetare la cap. 70.02. - ”Locuințe, servicii și
dezvoltare publică”, cu suma de 20.000 lei pentru cheltuieli de capital alimentare cu apă;
- suplimentarea creditelor bugetare la cap. 83.02. - ”Alte cheltuieli în domeniul
agriculturii”, cu suma de 290.000 lei pentru cheltuieli de capital;
- suplimentarea creditelor bugetare la cap. 84.02. - ”Transporturi”, cu suma de
171.000 lei din care pentru cheltuieli cu bunuri și servicii 10.000 lei și 161.000 lei pentru
cheltuieli de capital;
Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Brîncoveni.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Olt,
- Primarului comunei Brîncoveni,
- Compartimentului financiar-contabil.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ion CHEROIU

CONSILIER SUPERIOR
Dumitra NĂSTASE

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
PRIMAR
Nr. 2981/25 octombrie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018
În conformitate cu Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliile locale pot aproba rectificarea bugetelor
locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, ca urmare a rectificării bugetului de stat precum şi
a unor propuneri fundamentate a ordonatorilor principali de credite.
Propun Consiliului local rectificarea bugetului local pe anul 2018, pentru luna
octombrie, după cum urmează:
 la partea de venituri:
- suplimentarea veniturilor la cap. 03.02.18. - ”Impozit pe veniturile din
transferurile imobiliare’’; cu suma de 1.000 lei;
- suplimentarea veniturilor la cap. 16.02.02.01. - ”Taxe mijloace transport
persoane fizice’’; cu suma de 5.000 lei;
- suplimentarea veniturilor la cap. 35.02.01.02. - ”Amenzi, penalități și alte
sancțiuni’’ cu suma de 1.000 lei;
- suplimentarea veniturilor la cap. 42.02.65. - ”Subvenți de la bugetul de stat’’;
cu suma de 764.000 lei;
- suplimentarea veniturilor la cap. 43.02.08. - ”Sume primite de la bugetele
consiliilor judetene, pentru ajutoare în situații de extremă dificultate’’; cu suma de 100.000
lei;
 la partea de cheltuieli:
- diminuarea creditelor bugetare la cap. 51.02. - ”Autorități executive’’ cu suma
de 3.000 lei la bunuri și servicii;
- diminuarea creditelor bugetare la cap. 61.02. - ”Siguranță națională’’ cu suma
de 10.000 lei la bunuri și servicii
- diminuarea creditelor bugetare la cap. 66.02. - ”Sănătate”, cu suma de 14.000
lei pentru cheltuieli de capital;
- suplimentarea creditelor bugetare la cap. 65.02. - ”Invățământ”, cu suma de
393.000 lei pentru cheltuieli de capital;
- suplimentarea creditelor bugetare la cap. 67.02. - ”Cultură”, cu suma de
15.000 lei pentru cheltuieli de capital;
- suplimentarea creditelor bugetare la cap. 68.02. - ”Asistență socială”, cu suma
de 9.000 lei pentru cheltuieli cu ajutorul social, respectiv indemnizațiile persoanelor cu
handicap grav;
- suplimentarea creditelor bugetare la cap. 70.02. - ”Locuințe, servicii și
dezvoltare publică”, cu suma de 20.000 lei pentru cheltuieli de capital alimentare cu apă;
- suplimentarea creditelor bugetare la cap. 83.02. - ”Alte cheltuieli în domeniul
agriculturii”, cu suma de 290.000 lei pentru cheltuieli de capital;
- suplimentarea creditelor bugetare la cap. 84.02. - ”Transporturi”, cu suma de
171.000 lei din care pentru cheltuieli cu bunuri și servicii 10.000 lei și 161.000 lei pentru
cheltuieli de capital;
Faţă de cele precizate mai sus supun analizei prezentul proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetară pe luna octombrie 2018 şi propun aprobarea acestuia în
Consiliul local
PRIMAR
Ion CHEROIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI BRÎNCOVENI
Compartimentul financiar-contabil
Nr. 2982/25 octombrie 2018

REFERAT
cu privire la necesitatea rectificării bugetului local pe anul 2018

Avand in vedere prevederile OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului
National de dezvoltare locala unde este prinsa si comuna noastra, unitatii
noastre administrativ-teritoriale, conform contractelor de finanatare pe anul
2018, i-a fost repartizata suma de 764.000 lei ce reprezinta contravaloarea
lucrarilor efectuate la reabilitarea si modernizarea gradinitelor din satele
Margheni si Valeni , precum si pentru lucrarile de asfalatre strazi in comuna.
Consiliul Judetean Olt prin adresa nr. 11661/25.10.2018, ne transmite
in urma hotararii nr.181/25.10.2018 ca se aproba alocarea unei sume de
100.000 lei din Fondul de Rezerva bugetara pentru comuna noastra,
reprezenatand „Subventii primite din bugetele consiliilor judetene pentru
acordarea unor ajutoare unitatilor administrativ-teritoriale in situatii de
extrema dificultate’’.
Sumele primite se vor reflecta in bugetul local atat la partea de
cheltuieli cat si la partea de venituri. De asemenea analizand executia
bugetara a unitatii noastre la data de 30.09.2018, observam mici realizari fata
de prevederea bugetara si propune cuprinderea acestora in bugetul local la
venituri acolo unde au fost realizate iar la cheltuieli la capitolele deficitare.
Fata de cele prezentate, sustin proiectul de hotarare initiat de dl
primar intrucat se incadreaza in legislatia in vigoare si au fost respectate
toate actele normative cu privire la rectificarea bugetului local.
CONSILIER SUPERIOR
Năstase Dumitra

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Primăverii, nr. 95, Brîncoveni, județul Olt, cod poștal 237050
Telefon: 0249/708500, Fax:0249/708501, E-mail: pcb@primariabrancoveni.ro
Nr. 2983 / 25 octombrie 2018

HOTĂRÂRE
(PROIECT)

cu privire la: completarea Hotărârii Consiliului local Brîncoveni nr. 15
din 29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul
2018
Consiliul local al comunei Brîncoveni, întrunit în şedinţă ordinară publică
în ziua de ___ octombrie 2018;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2984/25.10.2018, a primarului comunei
Brîncoveni;
- referatul nr. 2985/25.10.2018, al viceprimarului comunei Brîncoveni;
- Hotărârea Consiliului local Brîncoveni nr. 15 din 29 martie 2018 privind
aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2018;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 11 alin. (3) si (4), art. 12, art. 13 din Hotărârea Guvernului
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard
ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor
sectoriale;
În temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (6) și din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.– Se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Brîncoveni
nr. 15 din 29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul
2018 al comunei Brîncoveni, județul Olt, conform Anexei nr. 1.
Art.2.– Se completează Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Brîncoveni
nr. 15 din 29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul
2018 al comunei Brîncoveni, județul Olt, conform Anexei nr. 2.
Art.3.– Se completează Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Brîncoveni
nr. 15 din 29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul
2018 al comunei Brîncoveni, județul Olt, conform Anexei nr. 3.
Art.4.– Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.– Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local Brîncoveni nr.
15 din 29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul
2018, rămân neschimbate.
Art.6.– Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se desemnează
primarul comunei Brîncoveni, viceprimarul comunei Brîncoveni și compartimentul
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.7.– Prevederile prezentei hotărâri se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Olt,
- Primarului comunei Brîncoveni,
- Viceprimarului comunei Brîncoveni,
- Compartimentului financiar contabil
INIŢIATOR
PRIMAR
Ion CHEROIU

VICEPRIMAR
Marius FILIP

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
PRIMAR
Nr. 2984/25 octombrie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la completarea Hotărârii Consiliului local Brîncoveni nr. nr. 15 din
29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2018
Având în vedere prevederile legale privind achizițiile publice, autoritatea
contractantă are obligația de a elabora programul anual al achizitiilor publice, ca
instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese
de achizitie la nivel de autoritate contractanta, pentru planificarea resurselor necesare
derularii proceselor si pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din strategia
locala/regionala/nationala de dezvoltare, acolo unde este aplicabil și cuprinde totalitatea
contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanta
intentioneaza sa le atribuie in decursul anului bugetar.
Consiliul local Brîncoveni a aprobat Programului de achiziții publice pe anul 2018
prin Hotărârii Consiliului local Brîncoveni nr. 15 din 29 martie 2018.
Avand in vedere Programul National de Dezvoltare Locala, adresa nr.
89737/19.07.2017 prin care s-au comunicat investitiile noi aprobate prin PNDL II, prima
infiintare a sistemului de alimentare cu apa in comuna Brancoveni, judetul Olt, prima
infiintare a sistemului de canalizare menajeră in comuna Brancoveni, judetul Olt și Ordinul
nr. 281/2016, privind stabilirea formularelor standard ale Programului Anual al Achiziţiilor
publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale și prevederile Legii nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare, în cursul anului
bugetar Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări în
Strategia anuala de achizitii publice - programul anual al achizitiilor publice, in
conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4, 5) modificări/completări pentru care ulterior au
fost atrase fonduri de finantare, modificare care va fi aprobata de de conducatorul
autoritatii contractante.
Urmare celor prezentate mai sus se impune achiziția de servicii privind organizarea
achizițiilor publice necesare derulării contractelor de lucrări.
Pentru investiția ”Construire teren multifuncțional la Școala gimnazială ”Constantin
Brîncoveanu” Brîncoveni” se impune achiziția de servicii după cum urmează:
Investiția ”Construire teren multifuncțional la Școala gimnazială ”Constantin
Brîncoveanu” Brîncoveni” în valoare de 262.361,20 la care se adaugă TVA de 49.843.63
lei fără TVA..
PT investiția ”Construire teren multifuncțional la Școala gimnazială ”Constantin
Brîncoveanu” Brîncoveni” în valoare de 15.470 lei fără TVA..
Studiu topo investiția ”Construire teren multifuncțional la Școala gimnazială
”Constantin Brîncoveanu” Brîncoveni” în valoare de 1.500 lei fără TVA..
Pentru investiția ”Prima înființare a sistemului de canalizare menajeră comuna
Brîncoveni, județul Olt” se impune achiziția de servicii după cum urmează:
Studiu de Fezabilitate investiția ”Prima înființare a sistemului de canalizare
menajeră comuna Brîncoveni, județul Olt” în valoare de 80.000 lei fără TVA..
Studiu topo avizat OCPI investiția ”Prima înființare a sistemului de canalizare
menajeră comuna Brîncoveni, județul Olt” în valoare de 1.500 lei fără TVA.
Studiu geotehnic cu viza AF investiția ”Prima înființare a sistemului de canalizare
menajeră comuna Brîncoveni, județul Olt” în valoare 3.000 lei fără TVA.

Pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu progran normal
”Domnița Bălașa” Văleni” se impune achiziția de servicii după cum urmează:
Expertiză demolare investiția ”Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu progran
normal Domnița Bălașa Văleni” în valoare de 1.500 lei fără TVA..
Pentru investiția ” Dotarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei
Brîncoveni, județul Olt, cu un buldoexcavator” se impune achiziția de servicii după cum
urmează:
Servicii de Consultanța privind întocmirea cererii de finanțare pentru proiectul
”Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Brîncoveni, județul Ot,
cu un buldoexcavator” în valoare de 11.584 lei fără TVA.
Servicii de Consultanța în domeniul managementului pentru implementarea
proiectului ”Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Brîncoveni,
județul Ot, cu un buldoexcavator” în valoare de 1.692,73 lei fără TVA.
Faţă de cele precizate, supun analizei prezentul proiect de hotărâre cu privire la
completarea Hotărârii Consiliului local Brîncoveni nr. nr. 15 din 29 martie 2018 privind
aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2018 şi propun aprobarea acestuia în
Consiliul local.

PRIMAR,
Ion CHEROIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
VICEPRIMAR
Nr. 2985/25 octombrie 2018

REFERAT/NOTĂ JUSTIFICATIVĂ
cu privire la completarea Hotărârii Consiliului local Brîncoveni nr. nr. 15 din
29 martie 2018 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2018
Conform prevederilor legale in materie de achizitii publice art 12 din HG nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologine de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/ contractului – cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, autoritatea contractantă are obligatia de a stabili programul anual
al achizitiilor publice care cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care
autoritatea contractantă intentionează sa le atribuie/încheie în decursul anului bugetar ca
instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese
de achizitie la nivel de autoritate contrctanta, pentru planificarea resurselor necesare
derularii proceselor si pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din strategia
locala/regionala/nationala/ de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
Consiliul Local al BRANCOVENI a aprobat bugetul Local al comunei BRANCOVENI
pentru anul 2018 si implicit a aprobat Programului anual al achizitiilor publice prin HCL nr.
15 din 29 martie 2018.
Avand in vedere Programul National de Dezvoltare Locala
Prima infiintare a sistemului de alimentare cu apa in comuna Brancoveni, judetul Olt;
Prima infiintare a sistemului de canalizare menajeră in comuna Brancoveni, judetul Olt;
Tinand cont de prevederile legale se impune completarea Programului de
Achizitii Publice prin includerea in anexa de achizitii directe, in conformitate cu
Ordinul nr. 281/2016, privind stabilirea formularelor standard ale Programului Anual
al Achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale , ordin intrat in
vigoare de la 30.06.2016.
1.

Anexă privind achiziţiile directe

Valoarea
Data
Data
Obiectul
Sursa
Nr.
Cod estimată
estimată estimată
achiziţiei
de
crt.
CPV Lei, fără
pentru pentru
directe
finanţare
iniţiere finalizare
TVA
...
Elaborat
Compartiment intern specializat în domeniul
achiziţiilor publice/Persoana desemnată
..........
In procesul de stabilire a programului anual al achizitiilor publice, in conformtiate cu
prevederile art.12 din HOTĂRÂREA Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
autoritatea contractanta are obligatia de a tine cont de:
a) necesitătile obiective de produse, de lucrări si de servicii;
b) gradul de prioritate a necesitătilor ;

c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate ;
In functie de valoarea estimata a contractelor si pragurile valorice stabilite de Legea
98/2016, art. 7, autoritatea contractanta va intocmi Programul anual al achizitiilor publice
pentru alege procedura de atribuire iar pentru achizitiile directe se va intocmi anexa
privind achizitiile directe.
In cursul anului bugetar Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări
sau completări în Strategia anuala de achizitii publice - programul anual al achizitiilor
publice, in conformitate cu prevederile art.11 alin. ( 4, 5 ) modificări/completări pentru care
ulterior au fost atrase fonduri de finantare, modificare care va fi aprobata de de
conducatorul autoritatii contractante.
Ca urmare, autoritatea contractantă alege modalitatea de achizitie in functie de
art.17 din HG nr. 395/2016 si va aplica procedura de achizitie functie de valoarea estimata
de achizitie a bunului respectiv asa cum reiese din programul anual de achizitie publica.
Urmare celor prezentate mai sus se impune achiziția de servicii privind organizarea
achizițiilor publice necesare derulării contractelor de lucrări.
Pentru investiția ”Construire teren multifuncțional la Școala gimnazială ”Constantin
Brîncoveanu” Brîncoveni” se impune achiziția de servicii după cum urmează:
Investiția ”Construire teren multifuncțional la Școala gimnazială ”Constantin
Brîncoveanu” Brîncoveni” în valoare de 262.361,20 la care se adaugă TVA de 49.843.63
lei fără TVA..
PT investiția ”Construire teren multifuncțional la Școala gimnazială ”Constantin
Brîncoveanu” Brîncoveni” în valoare de 15.470 lei fără TVA..
Studiu topo investiția ”Construire teren multifuncțional la Școala gimnazială
”Constantin Brîncoveanu” Brîncoveni” în valoare de 1.500 lei fără TVA..
Pentru investiția ”Prima înființare a sistemului de canalizare menajeră comuna
Brîncoveni, județul Olt” se impune achiziția de servicii după cum urmează:
Studiu de Fezabilitate investiția ”Prima înființare a sistemului de canalizare
menajeră comuna Brîncoveni, județul Olt” în valoare de 80.000 lei fără TVA..
Studiu topo avizat OCPI investiția ”Prima înființare a sistemului de canalizare
menajeră comuna Brîncoveni, județul Olt” în valoare de 1.500 lei fără TVA.
Studiu geotehnic cu viza AF investiția ”Prima înființare a sistemului de canalizare
menajeră comuna Brîncoveni, județul Olt” în valoare 3.000 lei fără TVA.
Pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu progran normal
”Domnița Bălașa” Văleni” se impune achiziția de servicii după cum urmează:
Expertiză demolare investiția ”Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu progran
normal Domnița Bălașa Văleni” în valoare de 1.500 lei fără TVA..
Pentru investiția ” Dotarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei
Brîncoveni, județul Olt, cu un buldoexcavator” se impune achiziția de servicii după cum
urmează:
Servicii de Consultanța privind întocmirea cererii de finanțare pentru proiectul
”Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Brîncoveni, județul Ot,
cu un buldoexcavator” în valoare de 11.584 lei fără TVA.
Servicii de Consultanța în domeniul managementului pentru implementarea
proiectului ”Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Brîncoveni,
județul Ot, cu un buldoexcavator” în valoare de 1.692,73 lei fără TVA.
Față de cele menţionate mai sus, susţin proiectul de hotărâre iniţiat de dl primar și
propun aprobarea acestuia în Consiliul local Brîncoveni.
Elaborat,
Persoană desemnată
Marius FILIP

ANEXA NR. 2
Anexa nr. 2
La Hotărârea nr. 39/31.10.2018
APROB,
PRIMAR
Avizat,
Compartimentul financiar contabil
ANEXĂ PRIVIND ACHIZITII DIRECTE
- COMPLETARE Nr.
crt.

Obiectul achiziției directe

Cod CPV

Valoarea estimată
Lei, fără TVA

Sursa de
finanțare

Data estimată
pentru inițiere

Data estimată
pentru finalizare

CONSTRUIRE TEREN
MULTIFUNCȚIONAL LA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
”CONSTANTIN
BRÎNCOVEANU”
BRÎNCOVENI
21

Execuție investiție ”Construire
teren multifuncțional la Școala
gimnazială ”Constantin
Brîncoveanu” Brîncoveni”

45212221-1

262.361,20

Buget local

1.11.2018

31.12.2018

22

PT investiție ”Construire teren
multifuncțional la Școala
gimnazială ”Constantin
Brîncoveanu” Brîncoveni”

71322000-1

15.470

Buget local

1.11.2018

31.12.2018

23

Studiu topo investiție
”Construire teren
multifuncțional la Școala
gimnazială ”Constantin
Brîncoveanu” Brîncoveni”

71351810-4

1.500

Buget local

1.11.2018

31.12.2018

80.000

Buget local

1.11.2018

31.12.2018

PRIMA ÎNFIINȚARE A
SISTEMULUI DE
CANALIZARE MENAJERĂ
COMUNA BRÎNCOVENI,
JUDEȚUL OLT
24

Studiu de fezabilitate investiție
”Prima înființare a sistemului de
canalizare menajeră comuna
Brîncoveni, județul Olt”

25

Studiu topo avizat OCPI
investiție ”Prima înființare a
sistemului de canalizare
menajeră comuna Brîncoveni,
județul Olt”

71351810-4

1.500

Buget local

1.11.2018

31.12.2018

26

Studiu geotehnic cu viză AF
investiție ”Prima înființare a
sistemului de canalizare
menajeră comuna Brîncoveni,
județul Olt”

71332200-4

3.000

Buget local

1.11.2018

31.12.2018

71319000-9

1.500

Buget local

1.11.2018

31.12.2018

71241000-9

REABILITAREA ȘI
MODERNIZAREA
GRĂDINIȚEI CU PROGRAN
NORMAL ”DOMNIȚA
BĂLAȘA” VĂLENI
27

Expertiză demolare investiție
”Reabilitarea și modernizarea
Grădiniței cu progran normal
”Domnița Bălașa” Văleni”

ACHIZIȚIE
BULDOEXCAVATOR ÎN
CADRUL PROIECTULUI
”DOTAREA SERVICIULUI
VOLUNTAR PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ AL
COMUNEI BRÎNCOVENI,
JUDEȚUL OLT, CU UN
BULDOEXCAVATOR”

28

Consultanța privind întocmirea
cererii de finanțare pentru
proiectul ”Dotarea serviciului
voluntar pentru situații de
urgență al comunei Brîncoveni,
județul Ot, cu un
buldoexcavator”

79411000-8

11.584

Buget local

1.11.2018

31.12.2018

29

Consultanța în domeniul
managementului pentru
proiectul ”Dotarea serviciului
voluntar pentru situații de
urgență al comunei Brîncoveni,
județul Ot, cu un
buldoexcavator”

79411000-8

1.692,73

Buget local

1.11.2018

31.12.2018

Elaborat
Persoana desemnată
FILIP MARIUS

ANEXA NR. 3
Anexa nr. 3
La Hotărârea nr. 39/31.10.2018
APROB,
PRIMAR

Avizat,
Compartimentul financiar contabil
ANEXĂ ACHIZITII PUBLICE – PROCEDURA SIMPLIFICATA
- COMPLETARE -

Nr.
crt.

Tipul şi obiectul
contractului de
achiziţie publică/
acordului- cadru

Cod CPV

4.

Dotarea
Serviciului
voluntar pentru
situații de
urgență al
comunei
Brîncoveni,
județul Olt,
cu un
buldoexcavator

23262100-8

Data (luna)
Procedura
Valoarea estimată
Modalitatea
estimată
stabilită/
a contractului de
de derulare a Persoana
Data (luna)
pentru
instrumente
achiziţie publică/
estimată
atribuirea procedurii de responsabilă
Sursa
de
specifice
acordului-cadru
pentru
contractului de atribuire
cu aplicarea
finanţare
pentru
iniţierea
achiziţie
procedurii de
derularea
procedurii
publică/
atribuire
procesului
Lei, fără TVA
acordului- online/offline
de achiziţie
cadru

289.301,64

AFIR

Procedura
simplificata

Elaborat
Persoana desemnată
FILIP MARIUS

01.11.2018

31.12.2018

online

Filip Marius

