ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL VĂRGATA

HOTĂRÂREA Nr. 23.
din 12 noiembrie 2012.
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012

Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Văzând Adresa Consiliului Judeteţean Mureş nr. 17230 din 03.10.2012 cu privire la
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 114/27.09.2012 privind suplimentarea sumelor repartizate pe
unităţi administrativ teritoriale prin HCJ nr 2/12.01.2012, şi Adresa nr. 353043/06.09.2012, nr.
352821/29.08.2012 şi nr, 353263/28.09.2012 a Ministerului Finanţelor Publice privind modificarea
trimestrialităţii la sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale, aprobate prin Legea nr
293/2011, şi Decizia nr 506 din 07.11.2012, al D.G.F.P. Mureş privind repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor.
Având în vedere Expunerea de motive a primarului nr. 3389 din 07. 11. 2012, prin
care solicită aprobarea Dispoziţiilor primarului nr. 181/14.09.2012 şi nr 213/26.10.2012 prin hotărârea
consiliului local.
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.
hotărește

Art. 1. (1) Se aprobă validarea rectificării bugetului local pe anul 2012, realizată prin
Dispoziţia primarului nr.181/14.09.2012 şi prin Dispoziţia primarului nr. 213/26.10.2012, conform
Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta.
(2) Se aprobă stabilirea veniturilor bugetului local la suma de 2722000 lei şi stabilirea
cheltuielilor la suma de 2843000 lei.
(3) La partea de venituri se aprobă majorarea Sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor cu suma de 151000 lei.
(4) La partea de cheltuieli se aprobă majorarea cheltuielilor la următoarele capitole bugetare:
- la capitolul 65.02. ,, Invăţământ,, cu suma de 99000 lei.
- la capitolul 68.02. ,,Asistenţa socială,, cu suma de 52000 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 ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul si contabilul Primăriei Vărgata,
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judetului Mures; Trezoreriei
Municipiului Tg Mures , Direcţiei Generale al Finanţelor Publice Tg – Mureş si la cunoştinţă publică.
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