R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 44 din 01.06.2012
-

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de
funcţionare, pentru anul 2012

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 01.06.2012,
Cunoscând conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 15/17.02.2012 – privind aprobarea
bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2012,
hotărârile Consiliului Local ulterioare de rectificare sau modificare a bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din
venituri proprii al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2012, referatul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Analizând prevederile:
a) Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010;
d) art. 36, alin. (4), lit. “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Văzând adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Braşov nr. 1036/10.05.2012;
În temeiul art. 45, alin.(1) şi alin. (2), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare,
pentru anul 2012, astfel:
SEC IUNEA DE FUNC IONARE
- la partea de venituri :
- 11.02.02 –Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, ora elor i municipiilor – suma de 101 mii lei;
-

la partea de cheltuieli :
- CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂ ĂMÂNT – suma de 101 mii lei;
- 65.02.03.01 – Învă ământ pre colar- suma de 31 mii lei;
- 65.02.03.02 – Învă ământ primar – suma de 45 mii lei ;
- 65.02.04.01 – Învă ământ secundar inferior – suma de 25 mii lei.
- 65.02.10 – Cheltuieli de personal – suma de 101 mii lei;
- 10.01 – Cheltuieli cu salariile – suma de 87 mii lei ;
- 10.01.01 – Salarii de bază– suma de 87 mii lei;
- 10.03 – Contribu ii – suma de 14 mii lei;
- 10.03.01 – Contribu ii de asigurări sociale de stat – suma de 8 mii lei;
- 10.03.02 – Contribu ii de asigurări de omaj- suma de 0,50 mii lei;
- 10.03.03 – Contribu ii de asigurări sociale de sănătate – suma de 5 mii lei;
- 10.03.04 – Contribu ii de asigurări pentru accidente de muncă – suma
de 0,20 mii lei;
- 10.03.06- Contribu ii pentru concedii i indemniza ii – suma de 0,30 mii lei.
Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului, ordonator principal de credite, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de
lege, primarului comunei Vama Buzăului şi prefectului judeţului Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică.
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