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HOTĂRÂREA NR. 145 
din 31 august 2018 

privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2018 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Biroul Buget Finanţe, Financiar, Contabilitatea

Veniturilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea prin care se 
propune rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2018; 

• Nota de fundamentare nr.17920/2018 întocmită de Serviciul Achiziţii Publice,
Investiţii şi Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 29/19.03.2018 privind aprobarea bugetului general al
Oraşului Buftea pentru anul 2018; 

• Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările şi completările
ulterioare; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/ 1991 -
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică şi ale art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. (b) 
coroborat cu alin. (4) lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

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

Adoptă prezenta 
H O T Ă R Â R E

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2018, 
conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

• Anexa nr. 1 - Bugetul general centralizat al Unităţii Administrativ Teritoriale pe
anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021.

• Anexa nr. 1.1. - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la
cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli pe trimestre pe anul 2018.

• Anexa nr. 2. - Program de investiţii publice pe anul 2018 cu finanţare de la
bugetul local.

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 oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LJLIANA -/,MIHAELA 
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