ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFINTU GHEORGHE

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local al comunei Sfintu Gheorghe
pe anul 2012
Consiliul local Sfintu Gheorghe, intrunit in sedinta ordinara din data de 16.02.2012
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului nr.388 / 30.01.2012
- Hotararea Cosiliului Judetean Ialomita nr.3/18.01.2012 privind repartizarea pe bugetele
locale a unor sume defalcate din venituri ale bugetului de stat , pe anul 2012 ;
- adresa nr. 200365/ 10.01.2012 a D.G.F.P.Ialomita reprezentand cote si sume defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat ;
- adresa nr.201037/ 24.01.2012 a D.G.F.P. Ialomita privind repartizarea pe trimestre a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata , pe anul 2012;
Examinand :
- avizul de legalitate al secretarului nr. 425/ 31.01.2012
- avizul comisiei de specialitate nr. 39 / 09.02.2012
- raportul compartimentului contabilitate, buget finante din cadrul aparatului de specialitate
al primarului nr.389/ 30.01.2012
In conformitate cu :
- prevederile Sectiunii a 2-a “ Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2012” din
Legea nr. 293 /2011 a bugetului de stat pe anul 2012 ;
- prevederile art. 6 din Legea nr.52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art. 8 coroborate cu art.19 alin.(1) lit.a) si art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.
273 /2006 privind finantele publice locale , modificata si completata , referitioare la
transparenta si publicitatea propiectului de buget ,
- prevederile art.36 alin.(4) , lit.a coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata , modificata si completata
HOTARASTE:
==================
ART.1 - Se aproba bugetul propriu al comunei Sfintu Gheorghe pentru anul 2012 , pe
capitole, subcapitole , titluri , articole , alineate , conform anexei nr. 1, care face parte integranta
la prezenta hotarare.
ART.2 – Se aproba bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
pentru anul 2011, conform anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotarare.
ART.3 - Se aproba lista de investitii pe anul 2012, conform anexei nr. 3, ce face parte
integranta din prezenta hotarare .
ART.4- Punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hotarari este asigurata de primarul
localitatii prin serviciile subordonate si va fi comunicata prin grija secretarului comunei .
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