R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 32 din 29.11.2012
-

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de
dezvoltare, pentru anul 2012

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.11.2012,
Cunoscând conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 15/17.02.2012 – privind aprobarea
bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2012, hotărârile
Consiliului Local ulterioare de rectificare sau modificare a bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri
proprii al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2012, referatul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Analizând prevederile:
a) Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011;
d) art. 36, alin. (4), lit. “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Văzând adresa Consiliului Judeţean Braşov nr. 178/22.11.2012;
În temeiul art. 45, alin.(1) şi alin. (2), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de dezvoltare,
pentru anul 2012, astfel:
Secţiunea de dezvoltare:
- la partea de venituri :
- 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale – suma de 25,00 mii lei;
- la partea de cheltuieli :
CAPITOLUL 84.02 –TRANSPORTURI – suma de 25,00 mii lei;
- 84.02.03.01 – Drumuri şi poduri – suma de 25,00 mii lei;
- 84.02.70 – Cheltuieli de capital – suma de 25,00 mii lei;
- 71.01.01- Construcţii – suma de 25,00 mii lei.
Art.2: Se aprobă modificarea listei de investiţii pentru anul 2012, după cum urmează:
Denumire indicator
Transporturi

Cod indicator
84.02

Investiţia
1.225 mii lei - Reabilitarea unor
drumuri în comuna Vama Buzăului,
satele Buzăiel şi Acriş.

Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului, ordonator principal de credite, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei Vama Buzăului şi prefectului judeţului Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin Sebastian BULARCA

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian – Constantin GĂITAN

