
                  R O M A N I A 

              JUDETUL  BRAILA 

              CONSILIUL LOCAL  

                    ROMANU 

 

                                                                  H O T A R A R E A   NR.60 

                                                                     Din  20 Decembrie 2012 

 

 

Privind: Modificarea bugetului local pe anul 2012 

 

 Eu,Vasilache  Dumitru,primar ales al comunei Romanu,jud.Braila; 

           Avand in vedere adresa nr.66.3127 din 22.11.2012 a  DGFP Braila -Activitatea de Trezorerie si contabilitate   

publica Braila si Deciziile nr.1993 si 1994 impreuna cu anexele care fac parte integranta din deciziile enumerate,al 

Directorului executiv al DGFP Braila; 

 Avand in vedere adresele nr.66664 si 66698/12.12.2012 a DGFP Braila cu privire la rectificarea repartizarii pe 

UAT-uri a sumelor defalcate din TVA si a cotei de 18,5% din impozitul pe venit precum si a redistribuirii pe UAT-uri         

a cheltuielilor de personal; 

            Avand in vedere Referatul d-nei Taras Fanica,Inspector  din cadrul Compartimentului contabilitate; 

            Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate; 

            In conformitate cu Legera nr.293/22.12.2011 privind legea bugetului de stat pe anul 2012; 

            In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale; 

In conformitate cu OUG nr.61/2012 privind bugetul rectificativ de stat; 

 In baza art.36 alin.1 si 4 ,lit “.a” si  “c “  Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45,alin. 1 si 2  din Legea nr.215/2001,  cu modificarile si completarile ulterioare 

  privind administratia publica locala; 

 

 

                                                                       H  O  T  A  R  A S  T  E  : 

 

 

 Art.1.Se modifica bugetul  local pe anul 2012 astfel: 

-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei noastre, retragandu-se  

suma de 6 mii lei de la cheltuieli de personal pentru a se regasi la cheltuieli materiale 

 Art.2 Se modifica bugetul local pentru anul 2012 astfel: 

-Redistribuirea  nivelului maxim al cheltuielilor de personal si plafonul maxim de salarii cu  + 4 mii lei 

 Art.3.Se modifica bugetul local pe anul 2012 astfel: 

-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul  comunei noastre virandu-ne suma   

de + 14.000 lei pentru unitatile scolare. 

 Art.4. Se modifica bugetul local pe anul 2012 astfel: 

-Cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru  echilibrarea  bugetelor locale in suma de + 6 mii lei suma ce va fi 

diminuata  din impozitul pe terenul extravilan. 

           Art.5 D-na Taras Fanica,Inspector,va duce la indeplinire prezenta dispozitie. 

           Art.6 D-ul Zainea Cristian,secretar comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 

interesate. 

 

 

 

                            Presedinte de sedinta,                                         CONTRASEMNEAZA, 

                            Alexandru  Marcela                                                 Secretar comuna, 

                                                                                                               Zainea Cristian 

   



                  R O M A N I A 

              JUDETUL  BRAILA 

             COMUNA ROMANU 

                    PRIMAR 

 

 

                                                              P  R  O  I  E  C  T   DE    H O T A R A R E  

                                                                           Din  20 Decembrie 2012 

 

 

Privind: Modificarea bugetului local pe anul 2012 

 

Eu,Vasilache  Dumitru,primar ales al comunei Romanu,jud.Braila; 

           Avand in vedere adresa nr.66.3127 din 22.11.2012 a  DGFP Braila -Activitatea de Trezorerie si contabilitate   

publica Braila si Deciziile nr.1993 si 1994 impreuna cu anexele care fac parte integranta din deciziile enumerate,al 

Directorului executiv al DGFP Braila; 

 Avand in vedere adresele nr.66664 si 66698/12.12.2012 a DGFP Braila cu privire la rectificarea repartizarii pe 

UAT-uri a sumelor defalcate din TVA si a cotei de 18,5% din impozitul pe venit precum si a redistribuirii pe UAT-uri         

a cheltuielilor de personal; 

            Avand in vedere Referatul d-nei Taras Fanica,Inspector  din cadrul Compartimentului contabilitate; 

            In conformitate cu Legera nr.293/22.12.2011 privind legea bugetului de stat pe anul 2012; 

            In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale; 

In conformitate cu OUG nr.61/2012 privind bugetul rectificativ de stat; 

 In baza art.36 alin.1 si 4 ,lit “.a” si  “c “  Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45,alin. 1 si 2  din Legea nr.215/2001,  cu modificarile si completarile ulterioare 

  privind administratia publica locala; 

 

 

                                                                H  O  T  A  R  A S  T  E  : 

 

 

 Art.1.Se modifica bugetul  local pe anul 2012 astfel: 

-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei noastre, retragandu-se  

suma de 6 mii lei de la cheltuieli de personal pentru a se regasi la cheltuieli materiale 

 Art.2 Se modifica bugetul local pentru anul 2012 astfel: 

-Redistribuirea  nivelului maxim al cheltuielilor de personal si plafonul maxim de salarii cu  + 4 mii lei 

 Art.3.Se modifica bugetul local pe anul 2012 astfel: 

-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul  comunei noastre virandu-ne suma   

de + 14.000 lei pentru unitatile scolare. 

 Art.4. Se modifica bugetul local pe anul 2012 astfel: 

-Cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru  echilibrarea  bugetelor locale in suma de + 6 mii lei suma ce va fi 

diminuata  din impozitul pe terenul extravilan. 

           Art.5 D-na Taras Fanica,Inspector,va duce la indeplinire prezenta dispozitie. 

           Art.6 D-ul Zainea Cristian,secretar comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 

interesate. 

 

 

  

                                                                  PRIMAR, 

                                                      VASILACHE  DUMITRU 

   


