ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Vintila Voda, inregistrata la nr.
3202/16.09.2010 ;
-raportul contabilului primariei Vintila Voda, inregistrat la nr.
3203/16.09.2010 ;
- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarie,
protectia mediului, servicii si comert inregistrat la nr. 3218 din 17.09.2010 ;
-prevederile Hotararii Guvernului nr. 919/31.08.2010, privind alocarea unei
sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in
bugetul de stat pe anul 2010,pentru autoritatile administratiei publice locale ;
-prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice
locale,actualizata ;
- prevederile Legii nr. 11/2010, privind bugetul de stat pe anul 2010 ;
-prevederile Ordonantei Guvernului nr.18/2010, cu privire la rectificarea
bugetului pe anul 2010 ;
- adresa Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Buzau nr.
2456/13.09.2010, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale , in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 919/30.08.2010 ;
-adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau nr. 2297/26.08.2010,
privind pevederile Ordonantei Guvernului nr. 18 /2010 cu privire la rectificarea
bugetara pe anul 2010 ;

In temeiul art. 45 alin.(1) si alin. (2) lit.a) din Legea 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata;

Hotaraste:
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2010, astfel :
- 110 mii lei, bani alocati de Guvernul Romaniei pentru calamitati, privind
refacerea podetului din punctul Niculesti, peste Paraul Slanic ;

- la indicatorul ,, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor de personal invatamant preuniversitar de stat ’’ –
s-a retras suma de 53 mii lei, conform O.G. nr. 18/2010 si Deciziei nr.
366/2010 a D.G.F.P. Buzau, avand un program actualizat 2010 in suma
de 880 mii lei si un program rectificat 2010 in suma de 827 mii lei ;
- la indicatorul ,, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor cu ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea
locuintei ’’ avem un program actualizat 2010 in suma de 182 mii lei si un
program rectificat 2010 in suma de 182 mii lei ;
- la indicatorul ,, sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor
locale’’s-a retras suma de 33 mii lei, conform O.G. nr. 18/2010 si Deciziei
nr. 366/2010 a D.G.F.P. Buzau, avand un program actualizat 2010 in
suma de 174 mii lei si un program rectificat 2010 in suma de 141 mii lei ;
- la indicatorul ,, cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale ’’ s-a adaugat suma de 14 mii lei, conform O.G. nr.
18/2010 si Deciziei nr. 366/2010 a D.G.F.P. Buzau, avand un program
actualizat 2010 in suma de 159 mii lei si un program rectificat 2010 in
suma de 173 mii lei.
Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza
primarul comunei si referentul contabil al primariei.
Art.3.Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare, in termenul legal,
autoritatilor si persoanelor interesate.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :
13 voturi”pentru” ............................................................. 0.voturi”contra”................................................................. 0 voturi abţineri

