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HOTĂRÂREA NR.140
Din 29 Noiembrie 201 2
privind rectificarea Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2012
Consiliu/local al oraşului Buftea,
Având În vedere:
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe Primarul O raşu lui Buftea;
Raportul de specialitate al Serv iciului contabilitate ;
Nota de fund amentare nr.14527/27 .11 .2012 privind rectifica rea bugetului local pentru
anul 201 2 întocmită de că tre Serviciu l de Ac hiz iţii Publice şi I nvestiţii ;
• Adresa nr.709/097/13. 07.20 12 ş i adresa nr.714.466/13.11.2012 a Direcţiei Generale a
Finanţe lor Publice a Jud eţului Ilfov;
• Ad resa nr. 4606/23.10.2012 a Lice ului Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea;
• Adresa nr.2132/19.11 .20 12 Scolii Gimnaziale nr. 1 Buftea ;
• Adresa nr.11 57/22.11.2012 ş i ad resa nr. 11 58/22. 11.2012 a Şco lii Gimnaziale nr. 2
Buftea;
• Legea nr. 293/20 11 a Bugetului de stat pe anul 20 12, cu modificările şi completă rile
ulterioare;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Econom ice şi Financiare;
• H otă rârea Consiliului Local nr.10/03.02 .2012 privind aprobarea bugetulu i general al
o raş ului Buftea pe anul 20 12;
• Hotă râ rea Consiliului Local nr.42/23 . 04 . 2012, Hotărârea Consiliului Local nr. 50
/29.05.2012, H otă rârea Consiliului Local nr.76/07.08.2012; Hotă rârea Consiliului Local
nr. 96/25.09.2012; Hotă râ rea Consiliului Local nr. 106/26.10.2012;
În conformitate cu prevederile art.1 alin .2) lit.a, art. 19, art. 20 alin .1), co roborat cu art. 2
pct. 47 din Legea nr. 273/2006 a fin a nţe l o r publice locale cu m od ifi că rile ş i completă ril e
ulterioare ;
În temeiul art. 36 alin.(1) ş i (2) lit.b) coroborat cu alin .(4) lit. a) şi al art.45 alin. (2) lit. a)
din Legea nr. 215/2001 a adm ini straţ i e i publice locale, republicată , cu modificările şi
comp letă ril e ulterioare,

•
•
•

HOTĂRĂ ŞTE
Art. 1. Se ap robă rectifica rea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 20 12,
conform Anexelor A şi B ca re fac parte integ ra ntă din prezenta h otă râre :

Anexa A - VENITURI
= 43.515.423 lei
Anexa B - CHELTU IELI = 43.515.423 lei
Bugetul local devine în sumă de 43.515.423 lei, atât la partea de venituri cât ş i la
partea de cheltuieli.

Bugetul general al oraş ului Buftea este în
ve nituri cât ş i la partea de cheltuieli.

s um ă

de 64.523.113 lei, atât la partea de

Art. 2. Primarul ora ş ului Buftea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor

prezentei

h otă râ ri .

Art. 3. Secretarul oraşu l u i Buftea va asigura aduce rea la c un oştinţă pu b l ică a

prevederilor prezentei hotă râ ri şi comunica rea acesteia Primarulu i
servici ilor de specialitate ş i In stituţi e i Prefectului jud eţu lui Ilfov.

o raş ului

Buftea ,

C ontrasemn ează,

SEC
ŞT E FAN

ALI ._
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Anexa A

DIRECŢIA ECONOMICĂ

VENITURI BUGET LOCAL 2012
la raportul de specialitate din data de 29.11 .2012
SPECIFICATIE

'

TOTAL VENITURI
VENITURI PROPRII
!.VENITURI CURENTE
A.VENITURI FISCALE
A1 .1MPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL
A2.1MPOZIT PE SALAR II
A3 .1MPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
A4.1MPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
A6 .ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
C.VENITURI NEFISCALE
C. 1 VENITURI DIN PROPRIETATE (concesiuni;in chirieri)
C.2 VANZAR I DE BUNURI SI SERVICII
11 . VENITURI DIN CAPITAL
III. OPERATIUNI FINANCIARE
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Alte transferuri voluntare
IV. SUBVENTII
Finantarea lucră rilor de cadastru imobiliar
Subve ntii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locu intei cu leme, carbuni, combustibili petrolieri
Subve ntii din bugetul de stat pentru fin antarea sanatatii
VI. DONATII SI SPONSORIZARI

PRIMAR,
PISTOL GHEORGHE

BUGET LOCAL

INFLU ENTE
'
+/-

H.C.L.1 06/2012
43.854.866
28.854.560
43.418.866
39.223.346
17.199.560

o
8.003.900
13.969.886
50.000
4.195.520
700.000

BUGET
RECTIFICAT

-339.443
-339.443
-339.443

o

43.515.423
28.854.560
43.079.423
38.883.903
17. 199.560

o

o

8.003.900
13.630.443
50. 000
4.195.520
700.000

o

3.495.520

16.849.560
10.000.000
6.849.560

o
o
o

16.849.560
10.000.000
6.849.560

12.064.306
11.472.866

o

12.064.306
11.472.866

591.440

o

591.440

o

o
o

2.500.000
2.500.000
436.000
36.000
240.000

o

160.000

3.495.520

-339.443

o
o

o
o

2.500.000
2.500.000
436.000
36.000
240.000

o
o

160.000

o

1

o
o

o
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Anexa 8

DIRECŢIA ECO N OMICĂ

CH ELTUI ELI BUGET LOCAL 201 2
la raportu l de specialitate din data de 29.11 .2012

SPECIFICATIE
'

TOTAL CH ELTUI ELI
Autoritati publice si actiuni externe
Alte s ervicii publice generale
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Servicii publice com unitare de evidentă a persoanelor
Alte servicii publice generale
Tranzactii privind datoria publică şi împrumuturi
Ordine publica si s iguranta nationala
Politie locala
Protectie civila şi protecţia contra incend iilor (protecţie
civi lă n onm i litară)

Capitol
bugetar

51.02
54.02

BUGET
LOCAL
H.C.L.106/201 2

INFLUENTE
'
+/-

43.854.866
4.540.560
300.000
70.000

54.02.05
54.02.10
54.02.50
55 .02
61.02
61 .02.03. 04

55.000
175.000
6.000
802.000
777.000
25.000

61.02.05

lnvatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asigurari si asistenta sociala
locuinte, servici i si dezvoltare publica
Protectia mediului

65.02

Actiuni generale economice, comerci ale si de munca
Transporturi

80.02

PRIMAR,
PISTOL GHEORGHE

66.02
67.02
68.02
70.02
74.02

84.02

16.575.000
230.000
6.080.366
1.648.000
1.537.700
2.170.000
70.000
9.895.240

BUGET
RECTIFICAT

-339.443
-167.300
66.000

43.515.423
4.373.260
366.000

30.000
18.000
18.000
-5.500
-91 .900
-85.900

100.000
73.000
193.000
500
710.100
691.100

-6.000
-403.929
-13.000
706.886
-10.000
-80.000
300.000

19.000
16.171.071
217.000
6.787.252
1.638.000
1.457.700
2.470.000

30.000
-670.700

100.000
9.224.540

SEF S E RVI~ ~ I~ANCIAR -CONTABILITATE,
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In temeiul prevederilor art.45 aliniatul (6) din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală, iniţiez proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
oraşului Buftea pe anul 2012.
EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii nr.29312011 cu privire la Legea bugetului de stat pe
anul 2012, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, Nota de fundamentare nr.14.527/27.11.2012 privind rectificarea
bugetului local pentru anul 2012 întocmită de către Serviciul de Achiziţii Publice şi Investiţii, Adresa
nr. 709.097/13.07.2012 si Adresa nr.714.466/13.11.2012 a Directiei Generale a Finantelor Publice a
Judetului Ilfov, Adresa nr.4.606/23.1 0.2012 a Liceului Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea,
Adresa nr.2.029/29.10.2012 si Adresa nr. 2.132/19.11.2012 a Scolii generale nr. 1 Buftea, Adresa nr.
1.157/22.11.2012 si Adresa nr.1.158/22.11.2012 a Scolii generale nr. 2 Buftea se propune spre
aprobare rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 2012 astfel:

>-

La partea de venituri : conform Anexa A se
(-) 339.443 lei astfel:

rectifică

-Adresa nr. 709 097/13.07.2012- D.G.F.P.IIfov =

prin diminuare cu suma de

67.800 lei

-Adresa nr.714.466/13.11.2012 - D.G.F .P. Ilfov= -407.243 lei

>-

La partea de cheltuieli : conform Anexa B se diminueaza
(-) 339.443 lei în vederea asigurării echilibrului bugetar.

Bugetul local devine în

sumă

>-

se

Pe

secţiuni

de 43.515.423 lei la partea de venituri cât

prezintă

astfel :

secţiunea
secţiunea

Bugetul general al oraşului Buftea devine în
partea de cheltuieli.

>

corespunzător

sumă

de funcţionare
de dezvoltare

şi

Autorităti

publice

şi

la partea de cheltuieli.

38. 798. 143 lei
4. 717 280 lei

de 64.523.113 lei la partea de venituri cât

Pe capitole bugetare partea de cheltuieli a bugetului local se

Capitol bugetar 51.02.

cu suma de

actiuni externe se retrage

-TitluiiCheltuieli de personal se retrage(-) 35.000 lei

rectifică

şi

astfel:

(-) 167.300 lei din care:

la

-Titluiii.Bunuri

şi

servicii se retrage (-)132.300 lei

Capitol bugetar 54.02. Alte servicii publice generale se

alocă (+)

66.000 lei din care:

-Titlul IL Bunuri şi servicii se alocă(+) 66.000 lei (Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale =30.0001ei; Servicii publice comunitare de evidenţa a persoanelor = 18.0001ei; Alte servicii
publice generale- Alegeri = 18.000 lei)
Capitol bugetar 55.02. Tranzactii privind datoria publică şi împrumuturi se retrage (-) 5.500 lei
din care:

-Titluiiii.Dobânzi se retrage(-) 5.500 lei (Dobânzi la

operaţiunile

de leasing= -5.5001ei)

Capitol bugetar 61.02 Ordine publică şi sigurantă natională se retrage (-) 91.900 lei din care:

-Titluii.Cheltuieli de personal se retrage(-) 33.000 lei
-Titluiii.Bunuri

şi

servicii se retrage(-) 58.900 lei

Capitol bugetar 65.02

lnvătământ

se retrage (-) 403.929 lei din care:

-Titluii.Cheltuieli de personal se retrage(-) 466.929 din care:
-Salarii,sporuri,îndemnizaţii

rectificate conform O.U.G nr.61/2012= -574.729 lei (Grădiniţa Căsuţa
Copilăriei" Buftea =-122.0001ei, Şcoala generală nr. 2 Buftea= -23.0001ei, Liceul Tehnologic
D.Dumitrescu Buftea= -275.870 lei, Liceul Tehnologic B.Stirbey Buftea= -153.8591ei)
-Hotărâri judecătoreşti

pentru plata salariilor în

unităţile

de

învăţământ

rectificate conform O.U.G

nr.61/2012 = 107.800 lei
-Titlul II.Bunuri şi servicii se alocă(+) 63.000 lei (Adresa nr.4.606/23.10.2012 a Liceului Tehnologic
Dumitru Dumitrescu Buftea=60.000 lei; Adresa nr.2.029/29.10.2012=2.000 lei Şcoala generală nr. 1
Buftea şi Adresa nr. 2.132/19.11.2012 =1.000 lei Şcoala generală nr. 1 Buftea)
Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012 la Şcoala generală nr. 2 Buftea în
conformitate cu Adresa nr.1157/22.11.2012 şi Adresa nr.1.158/22.11.2012, anexate la prezentul
raport de specialitate.
Capitol bugetar 66.02

Sănătate

se retrage (-) 13.000 lei din care:

-Titlul !.Cheltuieli de personal se retrage(-) 9.500 lei
-Titlul IL Bunuri

şi

servicii se retrage(-) 3.500 lei

Capitol bugetar 67.02.

Cultură,

recreere, religie

şi

sport se aloca(+) 706.8861ei din care:

-Titluii.Cheltuieli de personal se retrage(-) 6.000 lei
-Titlul li. Bunuri şi servicii se alocă(+) 712.886 lei (Administrarea domeniului public şi privat din oraşul
Buftea =1.210.000 lei, Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii =322.3861ei si se retrage(-) 103.500 lei

-Titlul VII Alte tran sferuri se retrage (-)716.000 lei (Alte transferuri cu rente-interne:Biserici=216.000
lei, Constru ire Sala pomene=500.000 lei)
Capitol bugetar 68.02. Asigurări
-Titlul II.Bunuri

şi

şi asistenţă socială

se retrage(-) 10.000 lei din care:

servicii se retrage(-) 10.000 lei

Capitol bugetar 70.02.

Locuinţe,

servicii

şi

dezvoltare

publică

se retrage (-) 80.000 lei din care:

-Titlul II .Bunuri şi servicii se retrage (-) 80.000 lei ( Alimentare cu apa =-60.000 lei, Alte servicii în
domeniile lo cu inţe lor, serviciilor şi dezv.=-50.000 lei, Iluminat public ş i e lectrifi cări rurale =30.000 lei)
Capitol bugetar 74.02.

Protecţia

-Titlul II .Bunuri si servicii se
Capitol bugetar 80.02.
30.000 lei din ca re:
-Titlu l li .Bunuri
lei)

şi

alocă(+)

Acţiuni

servicii se

mediului se

alocă (+)

300.000 lei din care:

300.000 lei (Salubritate =300.000 lei)

generale economice, comerciale

alocă(+)

30.000 lei (Prevenire

şi

şi

combatere

de

muncă

se

alocă

inundaţii şi îngheţuri=30 . 000

Capitol bugetar 84.02. Transporturi se retrage (·) 670.700 lei din care:
-Titlul li .Bunuri
Faţă

şi

servicii se retrage(-) 670.700 lei

(Străzi=

-670.700 lei)

de ce le expuse propun aprobarea prezentului proiect de

PRIMAR,
PISTOL GHEORGHE

(+)

hotărâre

în forma

propusă.

Nr.inreg14.527/27.11.2012

Nota fundamentare
privind rectificarea bugetului luna noiembrie
l. ALOCĂRI

A vînd în vedere necesitatea

rectificării

priorităţilor cetăţenilor oraşului

bugetului privind fondurilor necesare acoperirii
Buftea, solicit alocarea sumelor după cum urmează:

CAP.54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENimALE

66.000 Ici, din care:

FOND DE REZERV A BUGETARA
S.P.C.L.E.P.
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

30.000 lei
18.000 lei
18.000 lei

CAP.61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 20.000 lei
REPARATII SISTEM VIDEO POLITIA LOCALA

20.000 lei

CAP. 65.02 INVAT AMANT

178.271 lei

INVAT AMANT

178.271 lei

CAP. 67.02 CULTURA, RECREERE, RELIGIE, SPORT

1.532.386 lei

TINERET- EVENIMENTE
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

322.386 lei
1.210.000 lei

CAP.70.02 LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 30.0001ei
ILUMINAT PUBLIC

30.000lei

CAP. 74.10 PROTECTIA MEDIULUI

300.000 lei

SALUBRITATE

300.000 lei

CAP. 80.02ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 30.000 lei
30.000 lei

PREVENIREA SI COMBATEREA ING HET

TOTAL

2.156.657 lei

II RETRAGERI
167.300 Ici

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE
CAP.55.02 DOBANZI

5.500 Ici

CAI'.61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
POLITIA LOCALA
PROTECTIA CIVILA

111.900 Ici, din care:
105.900 lei
6.000 lei
13.000 Iei

CAP. 66.02 SANATATE
CAP. 67.02 CULTURA, RECREERE, RELIGIE, SPORT
!3IBLIOTECA
CASA DE CULTURA
SPORT
INTRETINERE GRADINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI
BAZA SPORTIVE SI DE AGREMENT
ALTE SERVICl!IN DOMENl!LE CUL TUR!I,RECREERI SI RELIGIEI

825.500 lei,rlin care:
1.800 lei
11.700lei
80.000 lei

CAP.68.02 ASIGURARI SIASISTENTA SOCILA
UNIT A TEA DE ASISTENT A SOCIALA

10.000 Ici, din care:
10.000 lei

16.000 Ici
716.000lei

CAP.70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
ALIMENTARE CU APA
ALTE SERVICII IN DOMENIUL DEZVOLTARll

110.000 lei, din care:
60.000 lei
50.000 lei

CAP. 84.02 TRANSPORT RUTIER
STRAZI

670.700 lei,din care:
670.700 lei

TOTAL

1,913.900 lei
242.757 lei

Decizia nr. 714.466/13.11.2012 -D.G.F.P. Ilfov
TOTAL

2.156.657 lei

Sef serv .!~\~.P !.
Viorica Tu

:Prfl,"--p

~" 1\j\;~

.
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Referent DPPC,
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de

hotărâre

bugetului general al
pentru

şedinţa

privind rectificarea

Oraşului

Buftea pe anul 2012

din 29.11.2012 a Consiliului Local

Având în vedere prevederile Legii nr.293/2011 cu privire la Legea bugetului de stat pe anul
2012, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, Nota de fundamentare nr.14.527/27.11.2012 privind rectificarea
bugetului local
pentru anul 2012 întocmită de către Serviciul de Achiziţii Publice şi Investiţii, Adresa nr.
709.097/13.07.2012 si Adresa nr.714.466/13.11.2012 a Directiei Generale a Finantelor Publice a
Judetului Ilfov, Adresa nr.4.606/23.10.2012 a Liceului Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea,
Adresa nr.2.029/29.10.2012 si Adresa nr. 2.132/19.11.2012 a Scolii generale nr. 1 Buftea, Adresa nr.
1.157/22.11.2012 si Adresa nr.1.158/22.11.2012 a Scolii generale nr. 2 Buftea se propune spre
aprobare rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 2012 astfel:
'i> La partea de venituri : conform Anexa A se rectifică prin diminuare cu suma de
(-) 339.443 lei astfel:

-Adresa nr. 709.097/13.07.2012- D.G.F.P.IIfov =

67.800 lei

-Adresa nr.714.466/13.11.2012 - D.G.F.P. Ilfov= -407.2431ei

>

La partea de cheltuieli : conform Anexa B se diminueaza
(-) 339.443 lei în vederea asigurării echilibrului bugetar.

Bugetul local devine în

sumă

>

se

Pe

secţiuni

de 43.515.423 lei la partea de venituri cât

prezintă

astfel :

secţiunea
secţiunea

Bugetul general al oraşului Buftea devine în
partea de cheltuieli.

>

corespunzător

sumă

de funcţionare
de dezvoltare

şi

cu suma de

la partea de cheltuieli.

38. 798. 143 lei
4. 717.280 lei

de 64.523.113 lei la partea de venituri cât

şi

Pe capitole bugetare partea de cheltuieli a bugetului local se rectifică astfel:

Capitol bugetar 51.02. Autorităti publice şi actiuni externe se retrage

(-)167.300 lei din care:

la

-Titluii.Cheltuieli de personal se retrage(-) 35.000 lei
-Titluiii.Bunuri

şi

servicii se retrage (-)132 300 lei

Capitol bugetar 54.02. Alte servicii publice generale se

alocă

(+) 66.000 lei din care:

-Titlul li. Bunuri şi servicii se alocă(+) 66.000 lei (Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale =30.0001ei; Servicii publice comunitare de evidenţa a persoanelor =18.0001ei; Alte servicii
publice generale- Alegeri = 18.000 lei)
Capitol bugetar 55.02. Tranzactii privind datoria
din care:

publică şi

-Titlul III. Dobânzi se retrage(-) 5.500 lei ( Dobânzi la
Capitol bugetar 61.02 Ordine

împrumuturi se retrage (-1 5.500 lei

operaţiunile

publică şi sigurantă natională

de leasing= -5.5001ei)

se retrage (-) 91.900 lei din care:

-Titluii.Cheltuieli de personal se retrage(-) 33.000 lei
-Titlul li .Bunuri

şi

servicii se retrage(-) 58.900 lei

Capitol bugetar 65.02

lnvătământ

se retrage (-) 403.929 lei din care:

-Titluii.Cheltuieli de personal se retrage(-) 466.929 din care:
-Salarii,sporuri,îndemnizaţii

rectificate conform O.U.G nr.61/2012= -574.729 lei (Grădiniţa Căsuţa
Copilăriei" Buftea =-122.0001ei, Şcoala generală nr. 2 Buftea= -23.0001ei, Liceul Tehnologic
D.Dumitrescu Buftea= -275.870 lei, Liceul Tehnologic B.Stirbey Buftea= -153.8591ei)
-Hotărâri judecătoreşti

pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ rectificate conform O.U.G
nr.61/2012 = 107.800 lei (Grădiniţa Căsuţa Copilăriei =7.0001ei,Şcoala generală nr.1 Buftea
=50.1901ei,Şcoala generală nr.2 Buftea =39.5881ei,Liceul Tehnologic B.Stirbey Buftea=13.7841ei,
Liceul Tehnologic D.Dumitrescu Buftea =-2.762 lei)
-Titlul II.Bunuri şi servicii se alocă(+) 63.000 lei (Adresa nr.4.606/23.10.2012 a Liceului Tehnologic
Dumitru Dumitrescu Buftea=60.000 lei; Adresa nr.2.029/29.10.2012=2.000 lei Şcoala generală nr. 1
Buftea şi Adresa nr. 2.132/19.11.2012 =1.000 lei Şcoala generală nr. 1 Buftea)
Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012 la Şcoala generală nr. 2 Buftea în
conformitate cu Adresa nr.1157/22.11.2012 şi Adresa nr.1.158/22.11.2012, anexate la prezentul
raport de specialitate.
Capitol bugetar 66.02

Sănătate

se retrage (-)13.000 lei din care:

-Titluii.Cheltuieli de personal se retrage(-) 9.500 lei
-Titlul li. Bunuri

şi

servicii se retrage(-) 3.500 lei

Capitol bugetar 67.02.

Cultură,

recreere, religie

şi

-Titluii.Cheltuieli de personal se retrage(-) 6.000 lei

sport se aloca{+) 706.8861ei din care:

-Titluiii.Bunuri şi servicii se alocă(+) 712 .886 lei (Administrarea domeniului public şi privat din o raşul
Buftea =1.210.000 lei, Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii =322.3861ei si se retrage(-) 103.500 lei
-Titlul VII Alte transferuri se retrage (-)716.000 lei (Alte transferuri curente-interne:Biserici= 216.000
lei , Construire Sala pomene=500.000 lei)
Capitol bugetar 68.02. Asigurări şi asistenţă socială se retrage(-) 10.000 lei din ca re:
-Titluiii.Bunuri

şi

servicii se retrage(-) 10.000 lei

Capitol bugetar 70.02.

Locuinţe,

servicii

şi

dezvoltare

publică

se retrage (-) 80.000 lei din care:

-Titlul II .Bunuri şi servicii se retrage (-) 80 .000 lei ( Alimentare cu apa =-60 .000 lei, Alte servicii în
domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezv.=-50.000 lei, Iluminat public ş i e le ct rifică ri rurale =30.000 lei)
Capitol bugetar 74.02.

Protecţia

-Titlul II.Bunuri si servicii se
Capitol bugetar 80.02.
30.000 lei din care:
-Titlul li. Bunuri
lei)

şi

mediului se

alocă(+)

Acţiuni

servicii se

alocă (+)

300.000 lei din ca re:

300.000 lei (Salubritate =300.000 lei)

generale economice, comerciale

alocă(+)

30.000 lei (Prevenire

şi

şi

combatere

Faţă

şi

servicii se retrage(-) 670.700 lei

de cele expuse propun

iniţierea

(Străzi=

unui proiect de

-670.700 lei)
hotă râ re .

SEF SERVICIU ~N* ~IAR- CONTABILITATE,

NIC~ANIELA

muncă

se alocă

(+)

inundaţii ş i îngheţu ri=30 . 000

Capitol bugetar 84.02. Transporturi se retrage (-) 670.700 lei din ca re:
-Titlul li. Bunuri

de

