ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local la luna decembrie 2010

Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata la nr.416/
27.01.2011 ;
- raportul inspectorului din cadrul compartimentul de contabilitate al
Primariei Vintila Voda , inregistrat la nr.420/ 27.01.2011 ;
- avizul comisiei de specialitate inregistrat la nr. 437/ 31.01.2011 ;
- adresa Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Buzau nr.
3227/ 29.12.2010, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate
din T.V.A. pentru echilibrarea bugetului local ,aprobate din fondul de
rezerva ;
-adresa Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Buzau nr .
3234/30.12.2010 , privind modificarea sumelor defalcate din T.V.A.
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,
oraselor si municipiilor;
-prevederile Hotararii Guvernului nr. 1379/ 28.12.2010, prntru
finantarea unor cheltuieli curente de capital;
- Decizia nr. 450/ 16.12.2010 pentru modificarea sumelor defalcate din
T.V.A. pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor si municipiilor;
-prevederile Legii nr. 273/2006, privind
finantele publice
locale,actualizata ;
-prevederile art. 58, ali. (1), lit.c), din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale,actualizata ;

In temeiul art. 45 alin.(1), ali. (2)-lit.a) si art. 115 ,alin. (1)- lit.b ), din
Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicatasi
actualizata;

Hotaraste:

Art.1. Se rectifica Bugetul local pe anul 2010 , la luna decembrie , astfel :
- la indicele ,, Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale, se modifica cu suma de 30.000 lei;
- la indicele ,, pentru finantarea cheltuielilor de personal invatamant
preuniversitar de stat,, se modifica cu suma de 966.000 lei;
- la indicele ,, pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav,, , se modifica cu suma de 282.000 lei;
Art 2. Se aproba acoperirea definitiva a deficitelor ale sectiunilor de
functionare si dezvoltare, la sfatsitul exerciutiului bugetar;
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari, se însărcineaza
inspectorul Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei Vintila
Voda ;
Art.4. Secretarul comunei, va transmite prezenta hotarare, in termenul
legal, autoritatilor si persoanelor interesate.
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PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

DUMITRU LICA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

ECATERINA BURLACESCU

13 voturi ,,pentru”;

0.voturi ,,contra”;

0 voturi ,,abţineri’’

