ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSN,IUT- LOCAL AL ORASULUI OTOPENI
HO

TARA RE

Otopeni
privind rectificarea bugetului general centralizat al orasului
pe anul 2014

sedinta ordinara astazi
Consiliul local al orasului Otopeni, intrunit in
29.08.2014.

Avind in vedere:

-

-

de hotarire privind
raportul Directiei Buget si lnvestitii la proiectul
pe anul2014;
reitificarea Uugetului l-ocal al orasului Otopeni
privind
de-motive a primarului .la proiectul de hotarire
pe anul 2014;
"tpun"r"u
rectificarea bugetului locai al orasului Otopeni
de dezvoltare
programe
."p"nrf de ivizare al Comisiei pentru
domeniului public si
economico-sociale, buget,-finantt'udtinitt'uitu
pentru
pri"x orasului , servicii si comert si privatizare si al Comisieipublice'
'udrninirt
"f uti" publica locala, juridica' apararea ordinei
de lt^otarare
."rf"","r"" drepturilor si libertatilor cetatenilor la proiectul
pe anul 2014;
priiinO .""tin"area bugetului local al orasului Otopeni
locale cu
publice
privind finantele
irevederile tegii ntilZ/2006
modifi carile si completarile ulterioare;
Legea bugetului de stat pe anul2014;.
frevederile L eeii n;'512013,
de
gti nr"itZ}t+, L"egea iugetului asigurarilor sociale
prevederile
stat Pe anul 2014;
bugetului de stat
p.eued"rile Ordonantei nr '912014' privind rectificarea
Pe anul 2014;
si
Legii 57 U2003 privind Codul Fiscal cu modificarile

t

irev"ae.it"

comPletarile ulterioare;

publica locala' cu
In temeiul art.45 din Legea nt '21512001 privind administratia
modificarile si completarile ulterioare;

IIOTARASTE:
general c^entralizat al orasului
Art.l. Se aproba rectificarea bugetuluisuma
de 108'370'440 lei si la
Oioo*i o. anul 2014 la venituri in
10s.370.440 lei conform Anexei nr'I si a anexelor
Jffii"n? ;;;;
ll2'l ll3 Il3'2' Il4'1' care

i1-. ttiz. vzu,rl3b, si Il4, precum si a anexelor
fac parte integranta din prezenta hotarare'

'

'1'

1'ft.2.

Se aproba rectificarea listei cheltuielilor de capital (investitii) pe
anul 2014, pe surse de finantare conform Anexei nr.II si a anexelor IIll si
IIl3a, precum si a anexelor Il/1.1,ill1.2,11/l.3,Illl.4,IIll.5,fil1.6,Illl.7,
care fac parte integmnta din prezenta hotarare.
Art.3- Prezenta hotarare contine 20 anexe.
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