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HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL

Pentru aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Sacele, intrunit in sedinta de indata din data de29.11.2013
Analizdnd la iniliativa Primarului, Expunerea de motive gi Raportul de specialitate al Directiei Economice

inregistrat cu nr. 57251129.11.2013, prin care s-a propus aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013,
conform anexelor l ,  la, lb, 2,2a,3 si 4

Avand in vedere prevederile Legii nr. 512013 privind Bugetul de Stat pe anul 2013, ale art. 19, alin.(2)
din Legea nr.27312006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii

. nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si ale OUG nr. 9912013 cu privire\- la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
in temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."a", alin. (9), art.39 alin.(4) si art. 45 din Legea

21512001privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HorAnAgrE:

Art.1 Se aprobarectificarea bugetului local pe anul 2013, conform anexelor l, 1a, 1b, 2,2a,3 si 4, care
fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul municipiului Sdcele rdspunde de ducerea la indeplinire aprezentei hotdrdri.

Anexa 1: Bugetul local pe anul 2013
Anexa la: Bugetul local - sectiunea de functionare pe anul 2013
Anexa lb: Bugetul local - sectiunea de dezvoltare pe anul 2013
Anexa 2: Raport explicativ la Bugetul local pe anul 2013 - Sectiunea Functionare
Anexa 2a: Raport explicativ la Bugetul local pe anul 2013 - Sectiunea Dezvoltare
Anexa 3 : Lista obiectivelor de investitii pe anul20l3
Anexa 4: Sinteza programului de investitii cu finanfare din bugetul centralizal
teritoriale Municipiul Sacele pe anul 2013
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