ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI
HOT RÂRE
privind aprobarea rectific rii nr. 2 a bugetului propriu al
comunei Smeeni, jude ul Buz u , pe anul 2012
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Având în vedere :

expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. Andrei
Ion înregistrat la nr. 5158 / 2012 ;
•
referatul de specialitate al compartimentului contabilitate,
înregistrat la nr. 5157 /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 Legii contabilit
ii nr. 82/1991, actualizat ;
•
prevederile art.19 alin (2) , art.34 alin.(2) si art.50 alin.(2) lit.b )
din Legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale , cu
modific rile i complet rile ulterioare;
•
prevederile art.7 alin (3) – (18) din Ordonanta Guvernului
nr.13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
•
prevederile
Ordinului
Ministrului
Finantelor
Publice
nr.1152/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor art.7 alin (3)-(18) din Ordonanta
Guvernului nr.13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe
anul 2012;
•
prevederile adresei nr.3097/12.09.2012 a D.G.F.P – Activitatea
de trezorerie si contabilitate publica ;
•
prevederile adresei nr.2766/2767/30.08.2012 a D.G.F.P –
Activitatea de trezorerie si contabilitate publica;
•
prevederile Hotararii Consiliului local Smeeni nr. 7/2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2012 al comunei Semeni, rectificat;
•
adresa nr.1658/2012 Scolii cu clasele I-VIII Smeeni;
•
prevederile ar.105 din Legea educatiei nationale nr.1 /2011 cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit. b) si alin. (4) lit. ’’a’’, art. 45 alin (2)lit.a) ,
coroborat cu prevederile art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din LEGEA nr. 215 din 23
aprilie 2001(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale ,
•

modificata si completata :

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) Bugetul propriu al comunei Smeeni pe anul 2012
aprobat prin H. C. L nr.7/29.02.2012, rectificat , se modific
i
completeaz potrivit prezentei hot râri.
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se modific
suma primit prin transfer de la bugetul de stat.

cu

(3) Bugetul propriu al comunei Smeeni, jude ul Buz u
rectificat pe anul 2012 se stabile te la venituri în suma de 11.887
mii lei ,iar la cheltuieli în suma de 11.887 mii lei.
(4) Bugetul propriu al comunei Smeeni, rectificat pe
anul 2012, detaliat la venituri pe surse de venituri, iar la cheltuieli
pe destina ie , este prev zut în anexa care face parte integrant
din prezenta hot râre.
Art. 2 Cheltuielile prev zute în bugetul propriu al comunei
Smeeni, jude ul Buz u, rectificat pe anul 2012, reprezint maxime
ce nu pot fii dep
ite .
Art. 3 Primarul comunei Smeeni prin compartimentul
contabilitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.
Art. 4 Prezenta hot râre se comunica prin grija secretarului
- Institu iei Prefectului –Jude ul Buz u
- Primarului comunei
- Compartiment contabilitate
- Unit
ii de trezorerie
Presedinte de sedinta
Consilier local,
Vataselu Marian Dorinel
Contrasemneaza ,
Secretar ,
Viorica Raimonda Iancu
Nr.

37 , Smeeni - Buzău, 28 septembrie 2012

Hotărârea a fost adoptat cu 10 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” ,0 „abţineri” din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenti 10

