ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă de îndată;
Văzând expunerea de motive, raportul compartimentului din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi
raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;
Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61 din 27 octombrie 2012 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2012;
Văzând adresa nr.1235/06.11.2012 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Activitatea de
Trezorerie și Contabilitate Publică, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării Bugetelor Locale, prin care ni se comunică
influențele produse în bugetul local al comunei Bănia pe anul 2012;
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 baza 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 – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2012, după cum urmează:
Denumire capitol bugetar
TOTAL VENITURI
11.02 Sme defalcate din TVA
11.02.02 – sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.

Sume înainte
Suma cu care Sume după
de rectificare
se rectifică
rectificare
–mii lei– mii lei– mii lei 9238,48
+104,72
9343,20
1039,60
+104,72
1144,32
588,00
+104,72
692,72

TOTAL CHELTUIELI
Cap. 65.02 Învățământ
Cap. 65.02 titlul 10 – cheltuieli de personal pentru personalul
din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat.
Cap. 67.02 CULTURA RECREERE SI RELIGIE
67.02.20 Cheltuieli materiale
68.02 Asigurări și asistență socială
68.02.57 Asistență socială
68.02 Asigurări și asistență socială
68.02.57 Asistență socială

9238,48
478,00
432,00

+104,72
+93,72
+93,72

9343,20
571,72
525,72

107
107
168
60
179
71

+11,00
+11,00
+11
+11
-11
-11

118,00
118,00
179
71
168
60

Art. 2 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe pagina
proprie de Internet www.primariabania.ro şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.
Bănia la 12.11.2012
Nr.69.
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