ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

H O T Ă R Â R E A NR. 51 din 19 iunie 2012
Privind validarea modificării bugetului local pe anul 2012

Consiliul local al comunei Cucuteni judeţul Iaşi , întrunit în şedinţă ordinară în data de
19.06.212 ;
Având în vedere raportul nr 1276 din 14.06.2012 prin care compartimentul de contabilitate
propune aprobarea şi validarea modificării bugetului local pe anul 2012 pentru cheltuieli de personal
învăţământ ;
Având în vedere adresa DGFP Iaşi nr. 3684 din 05.06.2012 ;
Având în vedere dispoziţia primarului nr. 61 din 13.06.2012 prin care aprobă modificarea
bugetuluzi local prin transferarea sumei de 12.000 lei din trimestrul III în trimestrul II cheltuieli de
personal învăţământ;
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2), art.20 alin. (1) lit. c şi art. 82 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 al.(1) şi art. 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală , republicată şi modificată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se validează modificarea bugetului local conform Dispoziţiei nr. 61 din 13.06.2012 a
primarului comunei Cucuteni .
Art.2 . Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta copie de pe prezenta primarului
comunei, compartimentului de contabilitate , Instituţiei Prefectului pentru verificarea legalităţii şi o va
afişa spre luare la cunoştinţă de cei interesaţi .
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 19.06.2012 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi din
numărul total de 9 consilieri în funcţi .

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

D I S P O Z I Ţ I A NR.61 din 13.06.2012

pentru rectificarea bugetului local pe anul 2012

Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere adresa nr.3684 din 05.06.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi ;
Având în vedere referatul de specialitate nr. 1263 prin care solicită modificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ;
Având în vedere prevederile art.19 alin. (2) şi art 20 alin(1) lit.c) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4 din 26 ianuarie 2012 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2012 ;
Având în vedere dispoziţiile art.63 alin. (1) lit.c) combinat cu alin (4) lit a) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,;
În temeiul art.68 alin. (1) şi al
art.115 lit. a) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE
Art.1.- Bugetul local pe anul 2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.4 din 26.01.2012 se
rectifică după cum urmează ;
CHELTUIELI
- Transferarea sumei de 12.000 lei din trimestrul III din cont 24650210-cheltuieli salarii învăţământ
, în trimestrul II cont 24650210-cheltuieli de personal învăţământ .
Art.2.- Compartimentul de contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.3.-Modificările în bugetul local pe anul 2012 potrivit prezentei dispoziţii sunt supuse validării
Consiliului local la prima şedinţă .
Art.4- Secretarul unităţii administrativ teritoriale va înainta prezenta dispoziţie Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii , compartimentului de contabilitate şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare .

PRIMAR
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