ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA

HOTARAREA NR.13
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al comunei Vintila Voda, judetul Buzau , pe anul 2012

Consiliul Local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Avand in vedere :
- proiectul de hotarare nr. 1853/17.04.2012, initiat de primarul comunei Vintila Voda, jud. Buzau;
- expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata la nr. 1901/18.04.2012 ;
- raportul compartimentului de contabilitate din cadrul Primariei Vintila Voda, inregistrat la nr.1906/18.
04.2012 ;
- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget,finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie, protectia mediului, servicii si comert ,
inregistrat la nr. 1994/24.04.2012;
- avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice si a
drepturilor cetatenilor , inregistrat la nr. 1990/24.04.2012;
- avizul comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala , activitati sportive, turism si
urbanism , inregistrat la nr. 1998/24.04.2012;
- adresa nr. 1056/12.04.2012 , transmisa de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Buzau;
- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- H.G. nr.255/ 2012 , pentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli curente si de capital , precum si
pentru cofinantarea unor proiecte financiare din fonduri externe nerambursabile;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit.b)si d) , alin . 4-lit.a), alin.6-lit.a)-pct.1,2,3,4,5,8,13,19 si lit. c), art. 45-ali.1 si
alin.2-lit a) , din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata si actualizata;

In temeiul art. 45 alin 1 si alin.6 si a art.115 , alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare.
HOTARASTE :
Art.1. Se aproba rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Vintila Voda pe anul 2012 , cu
suma de 430.000 lei , la capitolul 11.02.06.- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,
conform adresei Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Buzau;
Art. 2 Se aproba alocarea sumei prevazuta la art.1 astfel :
-

-

Suma de 10.000 lei , Caminului pentru persoane varstnice Vintila Voda ;
Suma de 10.000 lei , Centrului de permanente Vintila Voda ;
Suma de 88.000 lei, pentru executare balastare drumuri vicinale din comuna Vintila Voda ,
pentru executare reparatii punti pietonale din comuna Vintila , pentru executare reparatii
podet – sat Niculesti , comuna Vintila Voda;
Suma de 30.000 lei parohiilor din comuna Vintila voda , astfel :
 Parohiei Niculesti - 8.000lei;
 Parohiei Vintila Voda - 8.000 lei;





-

Parohiei Bodinesti - 8.000 lei ;
Parohiei Coca Antimiresti - 3.000 lei;
Parohiei Coca Niculesti - 3.000 lei ;

Suma de 8.000 lei, Caminului cultural Vintila Voda, pentru cheltuieli de reparatii;
Suma de 2.000 lei , Bibliotecii comunale Vintila Voda , pentru cheltuieli curente;
Suma de 165.000 lei, pentru plata studiului de fezabilitate , studiul geotehnic, studiul topometric si
proiectului tehnic , ale lucrarii ,, Modernizare drumuri comunale DC 98 si DC 99 “;
Suma de 37.000 lei , pentru plata amenajamentului pasunii impadurite din punctul Giurgiu ,
proprietatea comunei Vintila Voda;
Suma de 60.000 lei , pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav ;
Suma de 20.000 lei , pentru cheltuieli efectuate cu ocazia alegerilor locale 2012;
Suma de 20.000 lei, pentru Scoala cu clasele I-VIII ,,Tache si Ecaterina Tocilescu” Vintila Voda;

Art.3 . Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari , se incredinteaza primarul comunei si
compartimentul contabilitate din cadrul Primariei Vintila Voda ;
Art.4. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a hotararii prin publicare pe site-ul
propriu al Primariei Vintila Voda , prin afisare la sediul primariei, precum si comunicarea acesteia Institutiei
Prefectului judetului Buzau , institutiilor publice si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GHEORGHE RAGHINA
AVIZAT
SECRETARUL COMUNEI ,
ECATERINA BURLACESCU

VINTILA VODA- 24 APRILIE 2012

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu : 13 voturi”pentru” , 0.voturi”contra”, 0 voturi abţineri

