ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.14 din 7 iunie 2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trim.II anul 2012
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2012;
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate cu privire la rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2012;
Luând în considerare raportul Compartimentului de Contabilitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Naidăş;
Mai luând în considerare adresa nr.462/06.06.2012 a Direcţeie Generale a Finanţelor Publice
Caraş-Severin
În temeiul art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi
completată ulterior;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară, în temeiul art.36 alin.4
lit.a), art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în 2007
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Aprobarea modificării repartizării trimestriale a bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2012, prin virarea creditelor în cadrul cap.65.02 – învăţământ din trim.III în trim.II atât la partea
de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 14,00 mii lei, astfel:
- la partea de venituri: cod indicator 11.02.02 – sume defalcate din T.V.A. pentru cheltuieli
descentralizate la nivelul comunelor, prin suplimentarea sumei de 14,00 mii lei în trim.II şi, respectiv,
diminuarea sumei de 14,00 mii lei în trim.III
- la partea de cheltuieli: cod indicator 65.02.10 – cheltuieli de personal din învăţământ, astfel:
- la art.10.01 suplimentarea sumei de 12,00 mii lei în trim.II, respectiv diminuarea cu
suma de 12,00 mii lei în trim.III, anul 2012;
- la art.10.03 suplimentarea sumei de 2,00 mii lei în trim.II, respectiv diminuarea cu
suma de 2,00 mii lei în trim.III anul 2012.
În cadrul art.10.01 din suma de 12,00 mii lei, suma de 4,00 mii lei reprezintă plăţi conform
hotărârilor judecătoreşti.
Art.2. – Aprobarea rectificării bungetului de venituri şi cheltuiel al comunei Naidăş pe trim.II
anul 2012 prin suplimentarea sumei de 63,14 mii lei, astfel:
- la partea de venituri: cod indicator 16.02 – taxa pe utilizarea utilizării bunurilor sau de
activităţi prin suplimentarea sumei de 7,14 mii lei în trim.II anul 2012
- la partea de venituri: cod indicator 30.02 – venituri din proprietate prin suplimentarea sumei de
53,00 mii lei în trim.II anul 2012
- la partea de venituri: cod indicator 35.02 – amenzi, penalităţi şi confiscări prin suplimentarea
sumei de 3,00 mii lei în trim.II anul 2012
- la partea de cheltuieli cod indicator 51.02.10 – cheltuieli de personal, se diminuează cu suma
de 5,00 mii lei în trim.II anul 2012;
- la partea de cheltuieli cod indicator 54.02.10 – cheltuieli de personal, se suplimentează cu
suma de 33,00 mii lei în trim.II anul 2012;
- la partea de cheltuieli cod indicator 54.02.20 – bunuri şi servicii, se suplimentează cu suma de
5,14 mii lei în trim.II anul 2012;
- la partea de cheltuieli cod indicator 51.02.20 – bunuri şi servicii, se suplimentează cu suma de

20,00 mii lei în trim.II anul 2012;
- la partea de cheltuieli cod indicator 68.02.57 – asistenţă socială, se suplimentează cu suma de
10,00 mii lei în trim.II anul 2012.
Art.4. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare şi pe sitte – ul Primărie comunei
Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţia de Trezorerie Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş.
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