ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL VĂRGATA

H O T Ă R Â R E A nr. 10.
din 28 august 2012
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Văzând :
- Expunerea pe motive nr.2508/22.08.2012 la proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului local pe anul 2012,
-Adresa nr.1011/31.07.2012 a D.G.F.P. Mureş cu privire la suplimentarea sumelor
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, alocarea acestor
sume unor unitati administrativ-teritoriale , pentru plata unor arierate aferente unor
cheltuieli curente si de capital, şi Adresa nr.14814/24.08.2012 cu privire la alocarea
sumelor pentru finanţarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local conform HGR 577/1997,
republicată .
În conformitate cu prevederile art. 19 (1) lit. “a” şi art. 20 (1) lit. “c” din Legea nr.
273/206 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi cu prevederilor Legii nr. 293/2011, privind bugetul de stat pe anul 2012,
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 al comunei Vărgata pe anul 2012, în suma
de 2.509.000 lei la partea de venituri şi în suma de 2.630.000 la partea de cheltuieli pe
cele două secţiuni, de funcţionare şi de dezvoltare, pe capitole, subcapitole, articole şi
aliniate,conform anexei nr. 1.
La partea de venituri se majorează sumele:
- la cod 110206 ,,Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,,
cu
suma de 24.000 lei,
- la cod 370201 ,,Donatii si sponsorizari,, cu suma de 3000 lei,
la cod 42020901 ,,Finantarea programului de pietruirea, reabilitarea,
modernizarea
drumurilor de interes local,, cu suma de 630.000 lei
La partea de cheltuieli se aprobă rectificarea sumelor la următoarele capitole:

La capitolul 51.02 se aprobă majorarea cheltuielilor cu suma de 7.000 lei, din care
pentru Altor cheltuieli (51.59) cu suma 5000 lei si pentru cheltuielilor materiale cu suma
de 2000 lei.
La capitolul 65.02 se aprobă majorarea cheltuielilor materiale cu suma de 11.000
lei.
La capitolul 68.02 se aprobă majorarea a Altor cheltuieli (68.59) cu suma de 6.000
lei.
La capitolul 61.02 se aprobă majorarea cheltuielior materiale cu suma de 3.000 lei.
La capitolul 67.02 se aprobă majorarea cheltuielilor de Transferuri (51.01) cu
suma de 4000 lei prin micşorarea cheltuielilor la capitolul 54.02.,,Alte servicii publice
generale,, la titlul 5004 ,, Fond de rezervă bugetară la dispozitia autorităţilor locale,, .
La capitolul 84.02 se aprobă majorarea cheltuielior de capital cu suma de 630 mii lei.
Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice din venituri proprii şi
subvenţii din bugetul local conform anexei nr. 2.
Art. 3. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2012,
conform anexei nr.3.
Art. 4. Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Cu ducere la îndeplinire se însărcinează pe primarul si contabilul Primăriei
Vărgata.
Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judetului Mures;
Trezoreriei Municipiului Tg -Mures , Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Tg – Mureş şi
la cunoştinţă publică.
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