ROMANIA
JUDETUL lALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL ORA§ULUI TANDAREI
HOTARARE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012
Consiliul Local al ora^ului Tandarei,
Avand in vedere:
-

Raportul serviciului buget-contabilitate cu nr. 12684/17.12.2012,
Avizul comisiei economice cunr. 12622/14.12.2012

In conformitate cu:
-

Prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privindfinantelepublice locale,

-

Prevederile art. 36 alin. (2), lit. "b" §i alin. (40), lit. "a" §i art. 44 alin.(l) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,

in temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata
HOTARA§TE:
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2012 dupa cum urmeaza:
> La parte de venituri:
-

Buget initial

-

Influente

-

Buget rectificat

13.674,49 mii lei
+31

mii lei

13.705,49 mii lei

> La parte de cheltuieli:
-

Buget initial

-

Influente

-

Buget rectificat

15.574,49 mii lei
+ 31

mii lei

15.605,49 mii lei

Influentele pe cele doua sectiuni:
Sectiunea de fimctionare +31 mii lei
Sectiunea de dezvoltare

0

Art. 2. Hotararea va fi dusa la indeplinire de Primarul ora§ului Tandarei §i serviciile subordonate.

PRE§EDINTE DE §EDINTA,
)NSTANTIN
AVIZAT,
Jrs. BUCUROIU MARIAN

Adoptata la Tandarei
Astazi: 20.12.2012
Cu nr. 62

Nr. 12684/17.12.2012

RAPORT
la proiectul de hotarare privind
aprobarea bugetului local pe anul 2012, rectificat

Directia

Generala

a

Finantelor

Publice

lalomita ne

comunica,

prin

adresa

nr.

210293/05.12.2012, decizia directorului executiv nr. 502/2012 prin care repartizeaza UAT Tandarei
suma de +15 mii lei, astfel:
1. Sume defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale

- 4 mii lei

2. Sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale

+19 mii lei

Consiliul Judetean lalomita cu HCJ 90/14 decembrie 2012 repartizeaza UAT Tandarei suma de
+ 16 mii lei, reprezentand sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale ale unitatilor administrative-teritoriale.
La parte de cheltuiala, aceasta suma va fi alocata la subcap. 80.02.01.06, "Prevenire §i
combatere inundatii §i gheturi", art. 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri §i sendcii.
Bugetul local rectificat pe anul 2012 va fi:
> La parte de venituri:
-

Buget initial

-

hifluente

-

Buget rectificat

13.674,49 mii lei
+31

mii lei

13.705,49 mii lei

> La parte de cheltuieli:
-

Buget mitial

-

Influente

-

Buget rectificat

15.574,49 mii lei
+31

mii lei

15.605,49 mii lei

Influentele pe cele doua sectiuni:
Sectiunea de functionare
Sectiunea de dez\'oltare

+ 31 mii lei
0

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE,
VICTORIA FERARU

