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HOTĂRÂREA NR. 21

din 22.11.2012

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

22.11.2012;

            Având în vedere:

- raportul la proiectul de hotărâre precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate a 

consiliului local;

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 133 din 15.11.2012 prin care s-au repartizat instituției 

noastre din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale suma de 17.279 lei pentru 

plata arieratelor;

- Decizia Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș nr. 506 din 07.11.2012 prin care s-

au repartizat instituției noastre din sume defalcate din TVA:

- 18.000 lei pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap

- 9000 lei pentru plata salariilor din învățământ

- 2000 lei pentru plata drepturilor de natură salarială prevăzute prin hotărâri judecătorești 

pentru personalul din învățământ

- 2000 lei pentru cheltuieli materiale și servicii din învățământ

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (4) litera a) şi ale art. 45 alin. (2) litera a) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se rectifică bugetul local pe anul 2012 după cum urmează:
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 Capitolul 84.02 – Drumuri și poduri

- Titlul 70 - Cheltuieli de capital - se majorează cu suma de 17.279 lei

 Capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială

- Titlul 57 - Asistență socială – se majorează cu suma de 18.000 lei

 Capitolul 65.02 – Învățământ

-  Titlul 10 - Cheltuieli de personal – se majorează cu suma de 11.000 lei

- Titlul 20 - Bunuri și servicii - se majorează cu suma de 2000 lei

 Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale

-  Titlul 50 - Fond de rezervă – se diminuează cu suma de 18.000 lei

 Capitolul 70.02 – Servicii publice

-  Titlul 20 - Bunuri și servicii – se majorează cu suma de 18.000 lei

Art.2.  În urma rectificării bugetului local atât veniturile cât şi cheltuielile se majorează cu 

suma de 48.279 lei.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil și se afișează.

                     

                        

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

         Gheorghe Alexandru Vladimir                                                                                            

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                                                                                                       Pop Silvestru-Vasile




