ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COM! IN A OR! VITA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 21/2012
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, luna septembrie
Avand in vedere:
~ prevederile art. 5 din OUG. nr. 15/2012 si adresa MFP nr. 351423 din 18.05.2012, prin
care s-a comunicat retragerea sumei de 300.000 lei, din sunie defalcate & TVA pentru
echilibrarea bugetului local pe anul 2012;
- prevederile O.G 13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
- adresa nr. 16213 din 12.09.2012 si Decizia directorului executiv al DGFP Vaslui nr.
120/31.08.2012 prin care s-au comunicat influentele la sume defalcate din TVA pentru anul 2012;
- suma 9.500 lei alte transferor! pentru programe de voluntariat (UNICEF - sprijinirea
copiilor invizibili).
- expunerea de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul
2012, luna septembrie;
- prevederile Legii or. 273/9006 privind Enanfele publice locale, cu modiflcarile §i
completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local §i raportul de specialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit.a, art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind
admin istrafia publica locala, republicata, cu modiflcarile §i completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Grivifa, judetul Vaslui:
HOTARA$TE :
Art. 1 Se diminueaza bugetul local atat la venituri cat §i la cheltuieli cu suma de 64.772 lei,
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Execufia bugetului local se realizeaza sub indrumarea §i controlul Consiliului local
Grivifa, judetul Vaslui care va analiza periodic executia bugetului §i a celorlalte planuri de
venituri §i cheltuieli.
Art. 3 Consiliul local Grivifa va aefiona pentru cre^terea veniturilor proprii ale bugetului
local precum §i pentru folosirea rational a a mijloacelor materiale §i bane^ti de care dispune.
Art. 4 Cu ducerea la mdeplinirea a prezentei se msarcineaza serviciul contabilitate din
cadrul Primariei comunei Grivifa.
Art. 5 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor §i institutiiior interesate prin grija
secretarulux comunei.
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