
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                         

HOTĂRÂREA NR. 17

din 21.09.2012

privind rectificarea bugetului general pe anul 2012

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

21.09.2012;

            Având în vedere:

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

consiliului local;

- prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare;

- Decizia Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș nr. 401/30.08.2012 prin care s-a 

alocat instituției noastre suma de 11.000 lei;

- Decizia Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș nr. 400/30.08.2012 prin care s-a 

alocat instituției noastre suma de 25.000 lei;

- Decizia Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș nr. 422/13.09.2012 prin care s-a 

diminuat plafonul cheltuielilor de personal cu suma de 22.000 lei;

- contractul de vânzare cumpărare nr. 17/28.08.2012 privind realizarea unui venit de 51.000 

lei din vânzarea masei lemnoase;

În temeiul:

- 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;

hotărăşte:

Art.1. Se rectifică bugetul general pe anul 2012 după cum urmează:  
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1. BUGETUL LOCAL

 Capitolul 65.02 – Învățământ

- Titlul 20 - Bunuri și servicii – se majorează cu suma de 19.000 lei

 Capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială

- Titlul 57 - Asistență socială – se majorează cu suma de 2.000 lei

 Capitolul 74.02 – Protecția mediului (Salubritate)

- Titlul 20 - Bunuri și servicii  - se majorează cu suma de 4.000 lei

 Capitolul 67.02 – Cultură și religie

- Titlul 20 - Bunuri și servicii – se majorează cu suma de 2.000 lei

- Titlul 51 - Transferuri - se majorează cu suma de 31.000 lei

 Capitolul 70.02 – Servicii publice

- Titlul 20 - Bunuri și servicii – se majorează cu suma de 22.000 lei

 Capitolul 83.02 – Agricultură, silvicultură

- Titlul 20 - Bunuri şi servicii – se majorează cu suma de 7.000 lei

 Capitolul 51.02 – Administrație publică

- Titlul 10 - Cheltuieli de personal – se diminuează cu suma de 12.000 lei

- Titlul 20 - Bunuri și servicii - se majorează cu suma de 12.000 lei

În urma rectificării bugetului local, atât veniturile cât şi cheltuielile se majorează cu suma de 

87.000 lei.

2. BUGETUL DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII

 Capitolul 67.10 – Cultură

- Titlul 20 - Bunuri și servicii – se majorează cu suma de 31.000 lei

În urma rectificării bugetului din venituri proprii şi subvenţii, atât veniturile cât şi cheltuielile 

se majorează cu suma de 31.000 lei.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil şi se afişează.

  

                                 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

              Gheorghe Alexandru Vladimir                                                                                                     

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                                                                                                      Pop Silvestru-Vasile




