
ROMANIA 
JUDETUL B U Z A U 

CONSILIUL L O C A L A L ORA§ULUI NEHOIU 
Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, judetul Buzau 

Telefon: 0238/554.548; Fax: 0238/554.541 

H O T A R A R E 
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 

al orasului Nehoiu pe anul 2013 

Consiliul Local ai orasului Nehoiu, judetu! Buzau. 
- expunereade motive a Primarului orasului Nehoiu, Tnregistrata cu nr. 

13241/02.12.2013; 
- prevederiie H.C.L nr. 15/04.04.2013 privind aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2013; 
- prevederiie art, 4 din Legea nr. 5/2013 privind aprobarea bugetului de 

stat pe anul2013; 
- prevederiie art. 29 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederiie art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
. publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- adresa A.J.F.P Buzau nr. 52732/14.11.2013; 
- adresa A.J.F.P Buzau nr. 53424/21.11.2013; 
-• Declzia §efului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Buzau nr. 

136/22.11.2013; 
- Decizia §efului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Buzau nr. 

137/29.11.2013; 
- Raportul Biroului „Buget, finante, contabilitate. Taxe si impczite locale" 

nr. 13240/02.12.2013; 
- prevederiie Legii nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
In temeiul art. 45, alin. i si art. 115, lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a 

Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completanle 
ulterioare, 

H O T A R A § T E : 

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al orasului Neh 
conform anexelor nr. 1,2-si 3 la prezenta hotarare. 



Art. 2. Din capitolul „Autoritati publice", subcapitolul „Bunuri si servicii" se 
aproba alocarea sumei de 69.000 lei pentru organizarea §i 
desfasurarea actiunilor „1 Decembrie - Mo§ Craciun - Bucuria 
copiilor 2013" si „Revelion 2014". 

Art. 3. Executivul orasului Nehoiu va duce la Tndeplinire prevederiie 
prezentei hotarari. 

Art. 4. Secretarul orasului Nehoiu va afisa prezenta hotarare pentru aducere 
la cuno§tinta'publica si o va comunica persoanelor si autoritatilor 
interesate. 

Pmzenia hotarare a fost adoptata cu 16 voturi "pentru", - "impotrivd", 1 abtineri 


