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HOTĂRÂREA
nr. 15 din 17.02.2012
- privind aprobarea bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului
pentru anul 2012
Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 februarie 2012;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae, privind
aprobarea bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2011,
referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum şi avizul
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
În urma dezbaterii proiectului bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Vama
Buzăului pentru anul 2012, în cadrul adunărilor publice ţinute în Comuna Vama Buzăului, de către primarul comunei, şi afişarea
acestuia la avizierul aflat la sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, nefiind înregistrate, în termenul prevăzut de lege, contestaţii
referitoare la proiectul bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului pentru
anul 2012;
Văzând adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Braşov, nr. 30 din 09.01.2012, nr. 158 din 13.01.2012 şi nr. 295 din
23.01.2012, precum şi adresele nr. 504 din 17.01.2012 şi nr. 1329 din 06.02.2012 ale Consiliului Judeţean Braşov;
Cunoscând prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Braşov nr. 3/16.01.2012 şi nr. 46/03.02.2012;
În conformitate cu prevederile art. 121, alin. (1) şi alin. (2), precum şi ale art. 138, alin. (1), alin. (4) şi alin. (5) din Constituţia
României, republicată, ale Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, ale Legii nr. 294/2011 privind bugetul asigurărilor
sociale de stat pe anul 2012, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.U.G.
nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în
domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând prevederile art. 19, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1 – 3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă bugetul local al comunei Vama Buzăului pe anul 2012,după cum urmează:
a) la parte de venituri în valoare totală de 4.112,00 mii lei, din care:
- 2.645,00 mii lei la secţiunea de funcţionare;
- 1.467,00 mii lei la secţiunea de dezvoltare;
b) la parte de cheltuieli în valoare totală de 4.190,36 mii lei, din care:
- 2.645,00 mii lei la secţiunea de funcţionare;
- 1.545,36 mii lei la secţiunea de dezvoltare,
conform anexei 1 la prezenta hotarâre.
Art.2: Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al comunei Vama Buzăului pentru anul
2012, după cum urmează:
a) la parte de venituri în valoare totală de 15,00 mii lei, din care:
- 15,00 mii lei la secţiunea de funcţionare;
b) la parte de cheltuieli în valoare totală de 140,28 mii lei, din care:
- 140,28 mii lei la secţiunea de funcţionare,
conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2012, în valoare de 1.465,36 mii lei, conform anexei 3 la prezenta
hotărâre.
Art.4: Directorul Şcolii Generale Vama Buzăului, în calitate de ordonator terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 97, alin.
(2), lit. ,,b” din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, coroborate cu prevederile art. 21, alin. (1) şi alin. (4) şi art. 22, alin. (1) şi alin.
(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, utilizează creditele bugetare ce iau fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţii de învăţământ cu personalitate juridică pe care o conduce, inclusiv a
părţilor acesteia, potrivit prevederilor din bugetul aprobat şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevazut de
lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Braşov,
compartimentului buget-contabilitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
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