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ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

HOTARARE
privind rectilicarea bugetului general centralizat al orasului Otopeni
oe anul 2017
Consiliul local al orasului Otopeni, intrunit in sedinla ordinara astazi
29.09.2017.

Avind in vedere:

-

-

raportul Directiei lluget si Investitii la proiectul de hotarire privind
reclificarea bugetului local al orasului Otopeni pe anul 2017;
cxpunerea de motive a ptimarului la proieclul de hotarire Privind
rectificare bugetului local al orasului Otopeni pe anul 20l7;
raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala'
juridica. apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor
cetatenilor si al Comisiei pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget, tinante. adminisrarea domeniului public si privat al
orasului , servicii si comert la proiectul de hotarare privind aprobarea
rectificarii local al orasului Otopeni pe anul 2017;
adresa nr.7l 785i22.09.20 17. transmisa de ANAF - Directia (ienerala
Regionala a Finantelor Publice_Bucuresti;
prevederile Legii Cadru nr. 153/201 7 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice;
prevederile Legii nr.27312006 privind flnantele publice localc cu
modifi carile si completarile ulterioare;
prevederile art.36 alin4 lit"a". din Legca nr.2l512001 privind
administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile
ulterioarei
prevederile Legii 22712015 privind Codul Fiscal cu modificarile si
completari le ulterioare,

temeiul art.45 alin.2 lit."a". din Legea nr.2l512001 privind administraiia
publica locala republicata, cu modifioarile si completarile ulterioare;
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HOTARASTE:

Art.l.

Se aproba rectificarea bugetului general centralizat al orasltlui
Otopeni pe anul 2017 la venituri in suma de 129.!40.500.00 lei si la
cheltuieli in suma de 129,140.500,00 lei conform Anexei nr'l si a anexelor
lll. ll2, ll3a, si I/3b, precum si a anex€lor ll2.l, ll3.l, I/3.2, care fac parte
integranta din prezenta hotamre.
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Art.2. Se aproba rectificarea listei ch€ltuielilor de capital
a anexelor ll/l
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Art.l.

din prezenta hotarare
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Prezenta hotamre contine 20 anexe'

PRESEDINTE SEDTNTA'

Contmsemneaza

Sf,CRETAR,
Serbanescu

lrina

4^'

oToP_qNtNr. .111 t .Zq PZ

2or1

