ROMANIA
JUDE'fUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul2012

11

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie intrunit in sedinta ordinara in data de
.~~.•10.2012;
Avand in vedere:
- Proiectul de Hotarare nr. 27/11.10.2012 initiat de primarul comunei 1 Decembrie,
domnul Petre Gheorghe, pentru rectificarea bugetului local pe anu12012;
- Decizia nr. 502.1/05.10.2012 emisa de Directorul Executiv al Directiei Generale a
Finan~elor Publice ajudetului Ilfov ;
- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate nr.
6375/11.10.2012;
Tinand cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei 1 Decembrie;
In baza prevederilor art. 1, art. 4, art. 5, art 19 alin.(1) ~i alin. (2), art. 20 alin. (1), art. 26,
art. 49 ~i art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finan~ele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, ~i ale prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) ~i alin. (4) litera a) din Legea nr.
215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarue si completarile
ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,
republicata, cu modificarue si completarile ulterioare;

HOTARA~TE:
Art. 1. - Se aproba rectificarea bugetului

local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
conform anexei care face parte integranta. din prezenta hotarare, prin includerea, atat la
partea de venituri cat ~i la partea de cheltuieli, sumei de 1.466.771 lei reprezentand sume
defalcate din taxa pe valoarea adaugata repartizata. pentru plata arieratelor potrivit
prevederilor legale.
Art. 2. - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei 1
Decembrie, in calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul sau de specialitate.
Art. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate de catre
secretarul comunei 1 Decembrie, care va asigura ~i publicitatea acesteia.

Contrasemneaza,
Secr
Comuna 1 Decembrie
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