ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
H O T Ă R Â R E A NR. 76 din 30.10. 2012
Privind modificarea bugetului local pe anul 2012
Consiliul local al comunei Cucuteni judeţul Iaşi , întrunit în şedinţă ordinară în data de
30.10.2012 conform dispoziţiei primarului nr. 145 din 25.10.2012 şi a convocatorului nr.2276 din
25.10.2012 ;
Având în vedere adresa nr.9986 din 27.09.2012 şi nr. 11434 29.10.2012 a Consiliului judeţean Iaşi ;
Având în vedere referatul de specialitate nr. 2264 din 24.10.2012 prin care solicită modificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ;
Având în vedere dispoziţia primarului nr. 115 din 27.09.2012 prin care aprobă modificarea bugetului
local ;
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,
Având în vedere referatul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociala, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, , juridică şi de disciplină
înregistrat la nr.2243 din 24.10.2012 ,;
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 modifică bugetul local de venituri şi cheltuieli după cum urmează ;
VENITURI
- suplimetarea bugetului pe trim.IV 2012 cu suma de 21500 lei reprezetand sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale ( Cod indicator 11.02.05)
CHELTUIELI
- capitolul 24840271 suma de 21500 lei –reparaţii capitale drumuri –trimetrul IV
-transferarea sumei de 7000 lei din cont 24670210 –reprezetand cheltuieli de personal bibliotecă
trimestrul IV în cont 24510210 reprezetand cheltuieli de personal administratie .
- transferarea sumei de 133840 din cont 24700271 reprezetand apa si canalizare în cont 24840271
reprezetand cheltuieli capital drumuri
Art.2. Se validează Dispoziţiei primarului comunei nr. 115 din 27.09.2012 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2012.
Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de compartimentul
de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului .
Art.4 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
BÂRZU GHEORGHE

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 30..10.2012 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.115 din 27.09.2012

pentru rectificarea bugetului local pe anul 2012

Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere adresa nr.9986 din 27.09.2012 a Consiliului judeţean Iaşi ;
Având în vedere referatul de specialitate nr. 2017 din 27.09.2012 prin care solicită modificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ;
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 ;
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
modifică , după cum urmează ;
VENITURI
-retraregerea sumei de 900 lei din trim.IV cont 21040204 reprezentând sume defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ;
- mărirea planului cont 11.02.06. cu suma de 67.100 reprezentânmd sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată .
CHELTUIELI
retragerea sumei de 900 lei trimestrul IV cont 24700271 reprezetând apă şi canalizare
mărirea planului cont 24840271 cu suma de 67.100 lei în trimestrul III , reprezetând reparaţii
capitale drumuri
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 vor fi supuse validării
Consiliului local în 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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ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr. 2244 din 24.10.2012

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2012
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale , buget finanţe
administrarea domeniului public şi privat al comunei , juridică şi de disciplină
întrunită în şedinţă în data de 24.10.2012 a analizat proiectul de hotărâre, nota de
fundamentare şi raportul de specialitate.
Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat şi-l propune Consiliului Local
spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată.

Preşedintele comisie ,
Barabulă Mariana

Secretarul comisiei,
Bârzu Gheorghe

