
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL ORA§ULUI NEHOIU 
Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, judetul Buzau 

Telefon: 0238/554.548; Fax: 0238/554.541 

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului de venituri §i cheltuieli al 

ora§ului Nehoiu pe anul 2013 

Consiliul Local al orasului Nehoiu, judetul Buzau. 

Avand Tn vedere: 
expunerea de motive a Primarului orasului Nehoiu, Tnregistrata cu nr. 
10639/ 11.10.2013; 
prevederile H.C.L nr. 15/04.04.2013 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al ora§ului Nehoiu pe anul 2013; 
prevederile art. 4 din Legea nr. 5/2013 privind aprobarea bugetului de stat 
pe anul 2013; 
prevederile art. 29 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu 
modificarile sj completarile ulterioare; 
prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
raportul Biroului „Buget, finante, contabilitate. Taxe si impozite locale" nr. 
10638/ 11.10.2013; 
prevederile Legii nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul art. 45, alin. 1, si art. 115, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a 
Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

H O T A R A S T E : 

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al orasului Nehoiu pe anul 
2013, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare. 

Art. 2. Din capitolul „Servicii sj dezvoltare publica si locuinte", 
subcapitolul „Active nefinanciare" se aproba achizitia 
urmatoarelor bunuri: 

- Tractor IHK , cod 844; 
- Lama pentru zapada L S M 2500. 



Art. 3. S e Tmputernicesc domnii Stan Gabriel - inspector Serviciu 
Contabilitate si Paduraru Dan - sofer, cu efectuarea tuturor 
operatiunilor legate de achizitia bunurilor prevazute la art. 2. 
Taxele legate de operatiunea de vanzare cumparare vor fi 
suportate de catre cumparator. 

Art. 4. Executivul orasului Nehoiu va duce la Tndeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

Art. 5. Secretarul orasului Nehoiu va afi§a prezenta hotarare pentru 
aducere la cunoftinta publica §i o va comunica persoanelor sj 
autoritatilor interesate. 

NEHOIU: 17.10.2013 

Nr. 60 

E SEDINTA, 

f/ê //ct/ 

CONTRASEMNEAZA: 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi "pentru", - "fmpotriva", -
„abtineri" din totalul de 14 consilieri in functie prezenti 


