ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE
HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie intrunit in sedintă ordinară în data de 21.12.2012;
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 34/2012 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul Petre
Gheorghe, pentru rectificarea bugetului local pe anul 2012;
- adresa nr. 715.103/28.11.2012 transmisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului
Ilfov prin care se comunică faptul că din suma alocată prin Decizia nr. 542/16.11.2012 emisă de
Directorul Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judetului Ilfov reprezentand sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 nu s-au utilizat
1.195.965 lei
- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate nr. 7585/03.12.2012;
Ţinând 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) şi alin. (2), art. 20 alin. (1), art. 26, şi art.
49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, şi
ale prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind Administratia
Publică Locală, republicata, cu modificările si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,
republicata, cu modificările si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012 conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin includerea, atât la partea de venituri cât şi la
partea de cheltuieli, următoarelor sume:
- suma de - 1.195.965 lei reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizată pentru plata arieratelor potrivit prevederilor legale;
- suma de 146.112,79 lei reprezentând transferuri pentru reabilitarea termică a blocurilor
(42.02.12);
- suma de 3.800 lei pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne (42.02.34)
Art. 2. - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei 1
Decembrie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul său de specialitate.
Art. 3 - Prezenta hotârâre va fi comunicată persoanelor si instituţiilor interesate de către
secretarul comunei 1 Decembrie, care va asigura şi publicitatea acesteia.
Presedinte de sedinta,
Consilier
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Contrasemneaza,
Secretar,
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