ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2012
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinara;
Văzând proiectul bugetului local pe anul 2012 propus de primarul comunei Bănia, expunerea de motive,
raportul compartimentului din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local al comunei Bănia;
Luând în considerare sumele repartizate prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 2/10.01.2012
privind repartizarea sumelor pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor, comunicate cu adresa
nr.VI/324/10.01.2012;
Având în vedere sumele repartizate comunei Bănia din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale, asumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, aprobate prin Deciziile directorului
executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin nr. 907/2011 și nr. 2/2012, comunicate
cu adresa din 06.01.2012;
Văzând adresa nr. 17/11.01.2012 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin prin
care se comunică modificările aduse prin Deciziile directorului executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a
județului Caraș-Severin nr. 51 și 52/10.01.2012;
Având în vedere și adresa nr. 22/12.01.2012 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului CarașSeverin privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin
Legea nr. 293/2011 și repartizate pe trimestre în baza adresei MFP nr. 350014/2012, conform Legii nr. 273/2006 a
finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare și prevederile Ordinului nr.286 din 20.12.2011 al M.A.I., și nr. 2987 din 16.12.2011 al
M.F.P. privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor
administrativ-teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe judete si municipiul Bucuresti;
În baza prevederilor Legii nr. 293 din 21 decembrie 2011 a bugetului de stat pe anul 2012 și a prevederilor
art. 1 al. (2) lit. „a”, art. 8 lit. „a” şi lit. „b”, art. 19 al(1) lit. „a”, art. 7-20, art. 25-26, al.(2)–(7) ale art. 39, art. 71 al.(2) și
art. 761 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 27, art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „a”; art. 45 al.(2) lit. „a”; art. 63 al.(1) lit. „c” şi al.(4)
lit. „b”; şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 – (1) Se aprobă bugetul local al unității administrativ-teritoriale comuna Bănia pe anul 2012, în sumă
de 1503 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta.
(2) Se aprobă bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, în sumă totală de 60 mii lei conform
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe site-ul propriu
www.primariabania.ro şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.
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