
ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

HOTARARE

privind rectificarea bugetului general centralizat al ortsului Otopeni
Pe anul20l8

Consiiiul locai al orasului Oropeni, intrunit in sedinta ordinara astazi
29.06.20 r8.

A!ind in vedere:

- .aportul Directiei Buget si Investirii la proiectul de hoaarire privind
rectilicarea bugetului local al orasului Otopeni pe anul 2018;

- expunerca de motive a primarului la proiectul de hotarire privind
rectificarea bugetului local al orasului Otopeni pe anul 2018;

- raportul de avizare al al Comisiei pentru administratie publica locala,
juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor
cetatenilor si al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al
orasului. servicii si comeat la proiectul de hotamre privind rectificarea
bugetului local al orasului Otopeni pe anul ?018;

- adresa nr.l3 928/2i.05.2018 transmisa carre ANAF - Directia
Cenerala Regionala a Finantelor Publice-Bucuresti;

- prevederile Legii ff.27312006 privind finantele publice locale cu
modifi carile si completarile ulterioare:

- prevederile Legii nr.2/201 8, Legea bugetului de srat pe anul 201 8;
- prevederile aft.36 alin.4 Iit."a", din Legea nr.2l5l2001 privind

administratia publica locala cu moditica.ile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii 22712015 privind Codul Fiscal cu modificarile si

completarile uherioare:

ln temeiul art.45 alin.2 lit."a", din l,egea nr.2l512001 privind administraria
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioarei

HOTARASTE:

Art.l. Se aproba rectificarea bugetului general centralizat al orasului
Otopeni pe anul 2018 la venituri in suma de 140.495.000,00 lei si la
cheltuieli in suma de 140.,195.000,00 lei conform Anexei nr.l si a anexelor
l/1. ll2, ll3a, si I/3b, precum si a anexelor I/2.I, I/3.1,l/j.2. care fac parre
integranta din prezenta hotarare.



Art.2. Se aproba rectificarea listei cheltuielilor de capital (investitii) pe
anul 2018, pe surse de finantare conform Anexei nr.ll si a anexei IIl1,
precum si a anexelor ll/1.1, llll.2, ll/1.3, ll/1.4, ltll.5, M.6, ltll.7, si
anex 11.3/a care fac par:te integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Prezenta hotarare contine 18 ancxe.
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