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HOTĂRÂREA NR. 10

Din 31 ianuarie 2022
privind deblocarea şi utilizarea unei sume din excedentul anual al
bugetului local al oraşului Buftea

Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
■ Raportul de specialitate întocmit de Direc ţia Economică din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Buftea;
■ Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de
Dezvoltare Comunitară;
• Prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevderile Capitolului IV, art.15, alin . (7) din Ordonanţa de urgenţă nr. 40/ 2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 20142020;
În conformitate cu prevederile art. 58, art.58 alin. (1 2) din Legea nr. 273/2006 a
finanţelo r publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. (1) şi
(2) lit. (b), coroborate cu alin. (4) lit. (a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de
urgenţă nr. 5712019 , cu modifi cările şi co mpletările ulterioare
în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (a) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1. - Se aprobă deblocarea şi utilizarea sumei de 2.122.096,22 lei din excedentul
anual al bugetului local al oraşului Buftea rezultat la 31.12.2021 pentru finanţarea
obiectivelor de investiţii prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului
vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 10/ 31 .01.2022

Nr.

crt.

Titlul proiectului

Cod MYSMIS

CAPITOLUL 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT

1

122438

Extindere cu Sali de clasa, anexe, sala de sport si dotarea acestora Scoala Gimnaziala nr .1,oras Buftea,judetul Ilfov

CAPITOLUL 67 .02 CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE, SPORT
1
TOTAL

118818

Amenajare Parc Aviatiei , oraşul Buftea, judeţul Ilfov

Fond excedent
(prefinantare)

91 , 855.08

91,855.08

2,030,241.14

2,030,241.14
2,122,096.22

Secretar General,
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Camelia cf. tri
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