ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
H O T A R A R E A Nr._2_
din 26 Ianuarie 2012
Privind: Aprobarea bugetului local al comunei Romanu,judeŃul Brăila pe anul 2012.
Avănd în vedere:
-Raportul d-nei Taras Fanica,inspector, privind necesitatea adoptării bugetului local pe anul 2012;
-Adresa Consiliului JudeŃean Brăila privind Anexele nr.1 si 2 la HCJ Nraila nr.1/2011 privind
repartizarea procentului de 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si
repartizarea procentului de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pe anul 2012;
-Adresa DGFP Braila nr.61.070 din 05.01.2012 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA si
cota de 18,5% din impozitul pe venit
-Avizele Comisiilor buget finante …., administratie publica locala…si invatamant,cultura…;
In baza Legii nr.293/22.12.2011 privind Legea Bugetului de stat pe anul 2012;
In baza Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare şi a Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Fiscal;
In conformitate cu art.36,alin. 1 si 4,lit.a si c din Legea nr.215/2001,republicată in anul 2007 ;
In temeiul prevederilor art.45,alin. 1 si 2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicată în anul 2007
privind administraŃia publică locală ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă bugetul local detailat la venituri pe capitole si subcapitole cu suma de 1.845 mii
lei şi la cheltuieli pe capitole şi subcapitole 1.845 mii lei pe anul 2012 ,conform anexei ,care face parte
integrantă din prezenta hotărăre.
Art.2.Se aproba bugetul local din activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pe
anul 2011 astfel: venituri- 30 mii lei cap.30.10.50 – alte venituri(taxa de habitat)-30 mii lei si cheltuieli
– 30 mii lei cap.74.10.05.01 salubritate
Art.3.Din excedentul anului 2011 subventie pasune la cap.83.10.30(alte cheltuieli in domeniul
agriculturii)se vor continua lucrarile agricole
Art.4. D-ul Primar,Vasilache Dumitru si d-na Inspector,Taras Fanica vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărări.
Art.5. Prin grija Secretarului comunei,prezenta hotărăre va fi adusă la cunoştinŃa celor
interesaŃi.

Presedinte de sedinta,
Chirpac Gheorghe

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Zainea Cristian
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