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HOTĂRÂREA NR. 103 
Din 30 August 2013 

privind rectificarea utilizării excedentului bugetului local al oraşulu i 
Buftea în anul 2013 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşu lu i Buftea; 
Raportu l de specialitate al Serviciului Financiar - Contabilitate ; 
Nota de fundamentare nr.11427/27.08.2013 a Serviciului Achizitii Publice , lnvestiti i 

I I 

ş i Informatică , Proiecte cu Finanţa re In ternaţiona lă ; 

Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 9 din 31 Ianuarie 2013 privind aprobarea 
utilizăr i i excedentului bugetului local al oraşu lu i Buftea rezultat la încheierea 
exerciţiulu i bugetar 2012, pentru fina nţarea cheltu ielilor secţi un i i de dezvoltare, pe 
anu l 2013; 
Avizul Comisiei pentru Activ i tăţi Economice şi Financiare; 
Având în vedere prevederile art. 58 , al in. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, ale art.1 O, art. 36 al in. (4) lit. a) din Legea administraţie i publice 
locale nr. 215/2001 repu blicată, cu mod ificări le şi comp letări le ulterioare, ale Legii 
contab!lităţi i nr. 82/1991 , republicată , cu mod ifică ri le şi completări le ulterioare; 

ln temeiul art. 45 al in. (2), lit. a) şi al art.115 alin .(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, 
republicată , a administraţiei publ ice locale, cu modificăr ile şi completări le ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă rectificarea ut i l iză ri i excedentului bugetului local al oraşului Buftea 
în anul 2013, în sumă totală de 5.239.328, 88 lei , pentru finanţarea cheltuielilor, conform 
Anexei nr. 1 "Program de i nvestiţii publice privind util izarea excedentului din anii precedenţi 
pentru anul 2013", care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2. Primarul oraşu lu i Buftea, prin serviciile de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederi lor prezentei hotărâri. 

Contrasem nează , 
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