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HOTĂRÂREA NR.164 
Din 27 Decembrie 2016 

privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea în anul 2016 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive prin care domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea, 
propune rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2016; 

• Raportul de specialitate întocmit de Biroul Buget Finanţe, Financiar, Contabilitatea 
Veniturilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea; 

• Adresa nr.101707/08.12.2016, privind Decizia Directorului General al Direcţiei 
Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti nr. 5622/07 .12.2016 privind repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2016, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 27042/2016; 

• Adresa nr.101760/08.12.2016, privind Decizia nr. 5624/07.12.2016 a Directorului 
General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti privind repartizarea 
cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2016, înregistrată la Primăria oraşului Buftea 
cu nr. 27041/2016; 

• Adresa nr.101938/09.12.2016, privind Decizia nr. 5626/08.12.2016 a Directorului 
General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti privind repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru cheltuieli descentralizate pe anul 
2016, , înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 27043/2016; 

• Adresa Liceului Tehnologic "Barbu A. Ştirbey'' nr. 27007/08.12.2016, înregistrată la 
Primăria oraşului Buftea cu nr. 27007/2016; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.16/29.02.2016 privind aprobarea bugetului 
general al Oraşului Buftea pentru anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârile Consiliului Local Buftea nr. 142/28.11.2016, nr.123/03.11.2016, 
nr.120/31.10.2016, nr.100/30.09.2016, nr. 63/29.07.2016, nr. 29/31.03.2016, privind 
aprobarea rectificării 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.19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 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 şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 2016, 
conform Anexelor A - C care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 








































