ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A

Nr.

11 /07.02.2012

Privind aprobarea bugetului local al comunei Sohodol,pentru anul 2012

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL,JUDETUL ALBA,
Intrunit in sedinta ordinara,publica, in data de : 07.02.2012,
Luand in dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr. 308/31.01.2012, initiat de catre d-ul Corches
Sorin – Constantin – primar al comunei Sohodol, jud. Alba, privind aprobarea bugetului local al
comunei Sohodol, pe anul 2012,
- raportul nr. 307/31.01.2012, al compartimentului de specialitate,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate,
Vazand :
-

adresa nr. 100161/03.01.2012, 200034/04.01.2012 a DGFP Alba, privind aprobarea repartizarii sumelor alocate din
cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
- adresa nr. 100418/200100/05.01.2012 a DGFP Alba privind aprobarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor pe anul 2012,
- adresa nr. 101797/200653/16.01.2012 a DGFP Alba privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru bugetele locale,pe anul 2012,
- adresa nr. 887/III/D/7/26.01.2012 a Consiliului Judetean Alba, cu privire la repartizarea pe unitati administrativ –
teritoriale a « Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit,pentru echilibrarea bugetelor locale »,

Avand in vedere prevederile :
Legii nr. 293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012,
Legii nr. 500/2002 – Lege privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare,
Art. 19 al ( 1 ) lit. a), art. 26 al ( 4 ), art. 45 si 46 si ale art. 58,lit.a) din Legea nr. 273/2006- Lege
privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 36 al ( 2 ) lit. b) al ( 4 ) lit. a) din Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 45 al ( 2 ) lit. a) si art. 115 al ( 3 ) din Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta
-

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba bugetul local pe anul 2012 la partea de venituri in suma de : 1173 mii lei,
detaliat pe capitole si subcapitole conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba Bugetul local pe anul 2012 la partea de cheltuieli in suma de 1173 mii lei,
detaliat pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, conform Anexei nr. 1 la prezenta
hotarare.
Art. 3. Se aproba Lista de investitii pe anul 2012 , in suma de ……………….129 mii lei
Total din care :
- investitii din excedentul bugetului local ………………………………………………29 mii lei
pentru cap. 51.02 – Autoritati executive ……………………………………...10,50 mii lei
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pentru
C Alte cheltuieli de investitii : Cota de cofinantare pentru investitia : Reabilitare teren sport
Cu gazon sistetic in comuna Soholdol, judetul Alba…………………………..10,50 mii lei
Din care :
Cap. 51.02 Autoritati executive, total …………………………………………..10,50 mii lei
Pentru
C Alte cheltuieli de investitii pentru : Reabilitare teren sport
Cu gazon sintetic in comuna Sohodol, judetul Alba……………………………...10,50 mii lei
Cap. 70.02 Servicii si dezvoltare publica ………………………………………...118,50 mii lei
Pentru
C Alte cheltuieli de investitii pentru : Extindere retea de apa in Sohodol……..118,50 mii lei
Investitii din excedentul bugetar anual ………………………………………..18,50 mii lei.
Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului –Judetul Alba,
- D-lui Primar - Corches Sorin – Constantin,
- Compartimentului de specialitate,
- DGFP ALBA,
- Trezoreriei Cimpeni.
-

Se va asigura publicitatea la sediul Primariei si pe pag. Web a institutiei.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un. de 10 voturi favorabile, valabil exprimate care reprezinta 90,90 % din
numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor prezenti.

Sohodol, la 07.02.2012
Presedinte de sedinta,
Consilier, Brezestean Vasile
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
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