ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.57 din 07.12.2012 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Naidas pe anul 2012
Consiliul Local al comunei Naoidăş întrunit în sedinţă ordinară
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 ;
Vazand prevederile Legii nr.293/2011 legea bugetului de stat pe anul 2012 publicata in M.Of. nr.914 din
22.12.2011.
Având in 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, publicata in M.OF. nr.618 din 18.07.2006 cu modificarile si completarile
ulterioare ;
In temeiul art.36 alin.(4) . lit."a" si art. 45 ,alin .(1) , art.115 , alin.(l) . lit.'b" din Legea nr.215/2001
legea administratiei publice locale , republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE :
Art. 1. La partea de venituri:
- se diminuează capitolul.11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea
bugetelor locale cu suma totală de 38,19 mii lei pe trim.IV cu suma de 38,19 mii lei.
Art. 2 La partea de cheltuieli: -capitolul 70.02.20 –Locuinte,servicii si dezvoltare- Bunuri si servicii- se diminuează cu suma
totală de 38,19 mii lei si anume in trim.IV.
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică,se va face publica :prin afisare sip e situl Primariei comunei
Naidăş, intră în vigoare si se comunica in baza art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 tezaII si ale art115 alin.3 si 5 din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata in 2007, la::
- Instituţiei Prefectului -Judeţului Caras –Severin;
- Directia de Trezorerie Caras – Severin;
- Primarul comunei Naidas;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidas.
NAIDĂŞ
NR. 57
DATA 07.12.2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion GHIMPĂU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

