
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 
E-mail: contact@primariabuftea.ro

Web: www. rimariabuftea.ro

HOTĂRÂREA NR. 49 
Din 31 mai 2016 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului 
Buftea, pe trimestrul I 2016 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului oraşului Buftea; 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.16/29.02.2016 privind aprobarea bugetului

general al oraşului Buftea pentru anul 2016; 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 29/31.03.2016 privind rectificarea bugetului

general al oraşului Buftea pentru anul 2016; 
• Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
• Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
·Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
În conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), coroborate cu alin. (4) 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi al art.115 alin.1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă contul de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea pe 
trimestrul I 2016, conform Anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Primarul oraşului Buftea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului, serviciilor de specialitate 
şi Instituţiei Prefectul · · · lfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 




