ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL VĂRGATA

HOTĂRÂREA nr.28.
din 14 decembrie 2012
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi
cheltuieli al Comunei Vărgata, pe anul 2012

Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Văzând Decizia nr. 587/10.12.2012 al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Judeţului Mureş cu privire la suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal , şi
Situatia privind redistribuirea sumelor defalcate din TVA, pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor, cod 110202, partea destinată
finanţării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani,
stabilite prin lege, precum si contribuţiile aferente acestora, conform propunerilor
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mures, comunicate prin Adresa nr.7989 din data
de11.12.2012.
Având în vedere Expunerea de motive a primarului nr. 3990 din 11. 12. 2012, cu
privire la rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2012,
În conformitate cu prevederile art. 19 (1) lit. “a” şi art. 20 (1) lit. “c” din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.36 (4) lit.”a” şi art. 45 (2) lit.“a” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012, conform Anexei nr.1 ,
care face parte integrantă din prezenta.
(1)
Se aprobă stabilirea veniturilor bugetului local la suma de 3100000 lei şi
stabilirea cheltuielilor la suma de 3221000 lei.
Art. 2. Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2012 conform anexei nr. 2.
Art. 3. Anexa nr. 1 şi 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu ducere la îndeplinire se însărcinează primarul si consilierul cu atribuții
de contabilitate din aparatul de specialitate a primarului comunei Vărgata,
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judetului Mures;
Trezoreriei Municipiului Tg Mures , Direcţiei Generale al Finanţelor Publice Tg – Mureş şi
la cunoştinţă publică.
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