ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.37 din 17.09.2012 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Naidăş pe anul 2012
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului domnul primar, Vincu Tiberiu.
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei
Naidăş, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăş ;
Văzând prevederile Legii nr.293/2011 legea bugetului de stat pe anul 2012
publicată în M.Of. nr.914 din 22.12.2011.
Văzând prevederile OG 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în
domeniul asigurărilor sociale de sănatate şi al finanţelor publice
Vazind prevederile OG.13/2012 si a Deciziei directorului executive al DGFP
Caras Severin nr.844/03.09.2012.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş Severin 196/14.09.2012
Având în vedere prevederile art..33 alin.(l-6), art.39 alin.(6) si alin.(8) art.76 ^l din
Legea nr.273/2006 privind fmanţele publice locale, publicată în M.O.F. nr.618 din
18.07.2006 cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(4) lit."a" şi art.45, alin.(1), art.115 , alin.(l). lit.'b" din
Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale , republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliu Local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă extraordinară
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. La partea de venituri:
-se majorează capitolul 04.02.04 – Sume alocate din cota defalcată din imp pe
venit cu suma totală de 8.34 mii lei după cum urmează : pe trim.III cu 8.34 mii lei.
- se majorează capitolul.11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,
municipiilor cu suma totală de 11 ,00 mii lei după cum urmează : pe trim.III cu suma de
11,00 mii lei.
-se majorează capitolul.11.02.06 sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma totală de 8 ,80 mii lei după cum urmează :
pe trim.III cu suma de 8,8 mii lei .
-se majorează capitolul.11.02.06 sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 43,83 mii lei după cum urmează :
trim.III cu suma de 43.83 mii lei
Art. 2 La partea de cheltuieli:
-capitolul 51.02.10 –Autorităţi publice şi acţiuni externe-cheltuieli de personal –
se
diminuează în trim.III cu suma 3 mii lei
-capitolul 51.02.20 –Autorităţi publice şi acţiuni externe ; cheltuieli de bunuri şi
servicii – se majorează, în trim. III, cu suma de 20,13 mii lei
-capitolul 68.02.10 -Asigurări şi asistenţă socială –cheltuieli de personal se
majorează, în trim.III, cu suma totală de 5,00 mii lei

-capitolul 68.02.57 –Asigurări şi asistenţă socială –asistenţă socială se majorează,
în trim.III, cu suma de 6,00 mii lei
-capitolul 70.02.20 locuinte, servicii de dezvoltare –bunuri şi servicii se
majorează, în trim. III cu suma totală de 43,84 mii lei
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Caras Severin
- Primarului comunei Naidăş
- Compartimentului financiar contabil
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