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HOTĂRÂREA NR.104 
Din 30 August 201 3 

privind rectificarea Bugetului Genera l al Oraşulu i Buftea pe anul 2013 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
A vând În vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul o raşulu i Buftea; 
• Raportul de specialitate al Direcţie i Economice din cadrul aparatul ui de 

specialitate al Primarului oraşului Buftea; 
• Nota de fundamentare nr.11427/27.08.201 3 a Serviciului Achiziţii Publice, 

Investiţii ş i Informatică , Proiecte cu Finanţare Inte rnaţiona l ă ; 
• Hotă râ rea Consiliului Local nr. 47/30.04 .201 3 privind aprobarea bugetului general 

al o raşului Buftea pe anul 201 3; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 

În conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 5/201 3 privind bugetul de stat pe anul 2013, cu modifi cările şi 

completă rile ulterioare; 
• Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată , cu mod ificări le ş i completă rile 

ulterioare, 
• art.1 alin . (2) lit. a), ale art .19 alin . (2) şi ale art. 20 alin. (1 ), coroborat cu art. 2 pct. 

47 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, repub li cată, cu mod ificări le şi 

comp letările ulterioare; 
În temeiul art. 36 alin . (1) ş i (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) ş i al art. 45 alin. 

(2) lit. a) din Legea administraţie i publice locale nr. 215/2001, republ i cată , cu mod if icările 
ş i completă rile ulterioare, 

H OTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului general al oraşulu i Buftea pe anul 
201 3, conform Anexei A, Anexei B ş i Anexei C care fac parte integ rantă din prezenta 
hotă râ re , după cum urmează : 

Anexa A - Venituri Buget local 201 3 = 40.994.713 lei 
Anexa B - Cheltuieli Buget local 20 13 = 40.994. 713 lei 
Anexa C - Program de investiţii publice pe anul 2013 cu finanţare de la bugetu l 
local = 2.350.168 lei. 

______ _, __ 2}-8.ugetu.Uo.ca.lc::W.LineJo_s_umă de 40Jl94 713 lei, atât la partea de venit ii ri cât ş i 

la partea de cheltuieli. 



(3) Bugetul general al oraşului Buftea este în sumă de 80.01 5.177 lei, atât la 
partea de venituri cât ş i la partea de cheltuieli. 

Art. 2. Primarul oraşu lui Buftea va asigura ad ucerea la îndep linire a prevederilor 
prezentei hotărâ ri. 

Art. 3. Secretarul oraşu lui Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publ ică a 
prevederilor prezentei hotărâri ş i comunicarea acesteia Primarulu i oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire ş i Instituţiei Prefectului judeţu l ui 

Ilfov. 

Contrasemnează , 

SE~TAR, 

EARAMA~NA- ISABELA 


