ROMÂNIA
JUDE UL BUZ U
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI

HOTARÂRE
privind aprobarea bugetului propriu al
comunei Smeeni, judetul Buzau,pe anul 2012
Consiliul local al comunei Smeeni , judetul Buzau,
Având în vedere :
• expunerea de motive a primarului comunei Smeeni dl. Nicu
N stase, înregistrat

la nr. 690 din 21 februarie 2012 ;

• avizul referentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat la nr. 691 din 21 februarie
2012 ;
• raportul de avizare pe fond al proiectului de hot râre emis de
Comisia de specialitate a Consiliului Local Smeeni ;
• prevederile Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012 ;
• prevederile art.19 alin (1) lit. a), art. 20 alin (1) lit. a)

i art.39 alin

(6)din Legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale, cu
modific rile si complet rile ulterioare.
• prevederile deciziilor nr.348/2011 si nr.2/2012 a directorului
executiv al Direc iei Generale a Finan elor Publice Buz u,
comunicata prin adresa nr.122/2012;
• prevederile pct.4 din anexa la Hot rârea Guvernului nr.85/2012
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva la dispozitia
Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru
inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de caderile
masive de zapada si viscol in unele judete ale tarii;

• prevederile Hotararilor Consiliului Judetean Buzau nr.4/2012 si
nr.5/2012 comunicata prin adresa nr.13304/2012 ;
• prevederile Ordonan ei de Urgenta nr.162/2008 privind transferul
ansamblului de atribu ii si competente exercitate de Ministerul
S n t

ii Publice c tre autorit

ile administra iei publice

locale;
• sinteza proiectului de buget a fost afi at la sediul unit

ii

administrativ- teritoriale;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. „a” ,
art.45 alin(2) lit. a) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215 /2001
privind administra ia public

local

(republicata*), cu modific rile si

complet rile ulterioare .

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1

(1) Bugetul propriu al comunei Smeeni, jude ul Buz u pe

anul 2012 cuprinde resurse financiare la dispozi ia administra iei
locale si repartizarea acestora in vederea realiz rii ac iunilor privind
autoritatea publica locala, alte servicii generale, înv

mânt, s n tate,

cultura si religie, asistenta sociala, protec ia mediului, servicii de
dezvoltare publica locala.
(2) Bugetul propriu al comunei Smeeni, jude ul Buz u, pe
anul 2012 este alc tuit din sec iunea venituri si sec iunea cheltuieli.
(3) Bugetul propriu al comunei Smeeni, jude ul Buz u, pe
anul 2012 se stabile te la venituri in suma de
cheltuieli in suma de 11.081 mii lei.

11.081 mii lei , iar la

(4) Bugetul propriu al comunei Smeeni, jude ul Buz u, pe
anul 2012 detaliat la venituri pe surse iar la cheltuieli pe destina ii,
este prev zut in anexa nr.1
(5) Se aproba lista de investi ii aferenta anului 2012 ,
prev zut

in anexa nr.2 .

Art.2

Resursele financiare ale bugetului propriu al comunei

Smeeni pe anul 2012 sunt: impozite si taxe locale, cote si sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finan area
cheltuielilor curente , sume de la bugetul de stat.
Art.3 Încasarea veniturilor bugetului propriu al comunei Smeeni
pe anul 2012 , se va face in conformitate cu reglement rile in vigoare ,
precum si cu prevederile Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul
2012.
Art. 4

Cheltuielile prev zute în bugetul propriu al comunei

Smeeni pe anul 2012 reprezint

limite maxime care nu pot fi dep

ite ,

iar modificarea lor se va face numai in condi iile legii. Angajarea si
efectuarea de lucr ri, procurarea de bunuri si servicii finan ate din
bugetul propriu al comunei , se fac numai cu respectarea prevederilor
legale si in limita creditelor bugetare alocate .
Art. 5 Primarul comunei Smeeni, jude ul Buz u va asigura
executarea prezentei hot râri prin compartimentul contabilitate din
cadrul Prim riei comunei Smeeni,jude ul Buz u.

Art. 6 Anexa nr.1

i anexa nr.2 fac parte integranta din prezenta

hot râre.
Art. 7 Secretarul comunei va asigura

aducerea la cuno tin

publica a prevederilor prezentei hot râri prin publicare pe site si
afi are, precum si transmiterea hot rârii , autorit
interesate

ilor si institu iilor

(Institu iei Prefectului - jude ul Buz u , Primarului

comunei, Compartiment contabilitate, Unitatea de trezorerie) .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local
DINU VALENTIN
CONTRASEMNEAZA
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

Nr. 7 , Smeeni – Buzău, 29 februarie 2011 ;

Hot rârea a fost aprobat cu 8

voturi „pentru”,

7 „împotriv ” ,

totalul de 15 consilieri locali în func ie, din care prezen i 15 ;

0 ab ineri”

din

