
                         R O M A N I A 

                      JUDETUL BRAILA 

             CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

 

 

                                                              H O T A R A R E A   Nr.57  

                                                                din  19 Noiembrie 2012 

 

 

 

Privind: Aprobarea bugetului rectificativ pe anul 2012. 

 

 

   Avănd în vedere:                                                                                                                                                           

-Raportul d-nei Taras Fanica,inspector, privind necesitatea  adoptării bugetului rectificativ pe anul 2012;                                                                                                                                                 

-Adresa DGFP Braila nr.65904 din 31.10.2012  privind repartizarea sumelor defalcate din TVA  si cota de  

18,5% din impozitul pe venit  

-Decizia nr.1984/15.11.2012 a Directorului executiv al DGFP Braila privind redistribuirea pe UAT-uri a 

nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2012; 

-Adresa DGFP Braila nr.66177/15.11.2012 privind redistribuirea pe UAT-uri a cheltuielilor de personal;                                                                                              

-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 OUG nr.61/30.10.2012 privind rectificarea 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 ; 

 

 

                                                                           H O T A R A S T E : 

 

 

  Art.1. Se aprobă bugetul rectificativ pe anul 2012 , astfel : 

-sume defalcate din TVA pentru finantarea actiunilor descentralizate --------------------=  +  2  mii lei 

-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale -----------------------------=  -  1  mii lei 

-cote de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrare ----------------------------------- = + 13 mii lei 

            Art.2 Se redistribuie  cu – 46 mii lei la toate capitolele bugetare nivelul mxim al cheltuielilor de personal. 

            Art.3. D-ul Primar,Vasilache Dumitru si d-na Inspector,Taras Fanica vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărări. 

            Art.4. Prin grija Secretarului comunei,prezenta hotărăre va fi  adusă la cunoştinŃa celor interesaŃi. 

 

 

 

                   Presedinte de sedinta,                                                CONTRASEMNEAZA, 

                       Calu  Neculai                                                             Secretar comuna, 

                                                                                                            Zainea Cristian 
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                                                               P R I M A R, 

 

 

                                                    VASILACHE  DUMITRU 

 

 

 


