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HOTĂRÂREA NR. 9
Din 31 Ianuarie 2013
privind aprobarea utili ză rii excedentu lui bugetu lui local al oraşu lui
Buftea rezultat la încheie rea exerc iţ iului bugetar 2012,pentru finanţarea
cheltuieli lor secţ iunii de dezvoltare, pe anu l 2013

Consiliul Local al oraşului Buftea,
Având În vedere:
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
Raportul de specialitate al Serviciului Financiar - Contabilitate ;
Nota de fundamentare nr.1.062/24.01.2013 a Serviciului I. A.P .I;
Avizul Comisiei pentru Activităţi Econom ice ş i Financiare;
În conformitate cu prevederile art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privi nd
finanţe l e publice locale, ale art.1 O, art. 36 alin . (4) lit. a) din Legea nr. 215/200, rep ublicată ,
a adm ini st raţiei publice loca le, cu modificăril e ş i comp l etăril e ulterioare , ale Legii
co ntabilitătii nr. 82/1991- rep ublica tă, cu modifi că ril e şi comp l etările ulterioa re;
În t~meiul art. 45 alin. (2), lit. a) şi al art.115 alin.1 lit. b) din Legea nr. 215/2001,
republi cată , a adm ini straţ i ei publi ce loca le, cu modifi căr i le şi co m pletă ril e ulterioare;

HOTĂ RĂŞTE
Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 5.239.328, 88 lei din excedentul bugetu lui
local rezultat la încheierea exerc iţiului bug etar 2012 , pentru fin a nţa rea che ltu ielilor secţ iu n ii
de dezvoltare, pe anul 2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

Art.2. Primarul oraşului Buftea , prin serviciile de specialitate, va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Contrasemnează ,
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