ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

IIOTARARE
privind rectificarea bugetului general centralizitt al orasului Otopeni
pe anul2015
Consiliul local al orasului Otopeni, intrunit in sedinta ordinara astazi
29.10.2015.

Avind in vedere:

'

-

'
-

raportul Directiei Buget si lnvestitii la proiectul de hotarire privind
rectificarea bugetului local al orasului Otopeni pe anul 2015;
expunerea de motive a primarului la proiectul de hotarire privind
rectificarea bugetului local al orasului Otopenipe anul20l5;
rapofiul de avizare al al Comisiei penhu administratie publica locala,
juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor
cetatenilor si al Comisiei pentru programe de dezvollare economicosociale, buget, finante, administrarea domeniului public si prival al
orasului , servicii si comert si privatizare la proigctul de hotarare
privind rectificarea bugetului local al orasului Otopeni pe anul 2015;
decizia rr.3o2l23.O 1.2015 transmisa de ANAF Directia Generala
Regionala a Finantelor Publice-Bucuresti;
Directia Generala
decizla nt .1 410122.04.20 I 5 transmisa de
Regionala a Finantelor Publice-Bucuresti;
prevederile Ordonantei de Urgenta nr.41l2015, pentru mdificarea si
completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor

ANAI

masuri bugetare;

prevederile Legii rt.27312006 privind finantele publice locale cu
modifi carile si completarile ulterioare;
prevederile Legii nr.l86/20l4,Legeabtgetului de stat pe anul 2015;
prevederile Legii nr.l87l20l4, Legea bugetului asigurarilor sociale de
stat pe anul 2015;
prevedeile Ordononantei nr.20l2015, pdvind rectificarea bugetului de
stat pe anul 2015;
prevederile an.36 alin.4 lit "a", din Legea nr.21512001 privind
administratia publica locala cu modificarile si completa le ulterioare;
p.evederile Legii 5'11/2003 privind Codul Fiscal cu modifica le si
completarile ullerioare:

In temeiul art.45 alin.2 lir."a'', dln Legea 112152001 privind administratia
publica Jocala, cr-r modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l.

Se aproba reclificarea bugetului general centraliTal
al orasului
Utopent pe anul 20l5la veniruri jn suma de 157.747.000,00 lei
si la
cheltuieli insumade 157.747.000,00 teiconfo.. An"rei n..isi u une"elo.
U|,I/2, I/3a,I/3b si I/4, precum si a anexeior U2.1, l/3.1, ttS.Z, caii iac
pane integranLa din prezenu holzlrare.

Art.2.

Se aproba rectificarea tistei cheltuielilor de capital (investitii) pe
anul 2015, pe su$e de finantare conform Anexei nr.ll si a anexelor
lllt'si
si a anexetor / t.1. I/r.2.
.3.
|/t
.4.
v
t.s. ut t.o.
Il11.J*"rT
tJll.U. care lac parle inregranra din prezenta hotarare.

I

An.3.

Se aproba modificarea cheltuielitor de personal si numarul de

personal permanent si vacant conform Anexei

Art.4.

iii.j,

Prezenta hotarare contine

2l

nr.lll,

la prezenta hotarare ;

anexe.
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