
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  IALOMIŢA     
CONSILIUL LOCAL  MILOŞEŞTI 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea   bugetului local pe  anul 2012

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa, 
Având în vedere :
-  prevederile art. 5, alin. (1), lit.b)  din Legea nr. 273 / 2006 pivind  finanţele  publice locale , 

cu modificările  şi completările ulterioare ;
- prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr.3/ 31.01. 2012  privind aprobarea 

bugetului local  pentru anul 2012 , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-  prevederile OG nr. 13/2012 cu  privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
-  adresele nr. 207044/ 06.09.2012 , 113462 / 11.09.2012 , 113507/11.09.2012 ;
Examinand :

           -  referatul   inspectorului  contabil  nr. 2037/ 12.09.2012 ;
-  expunerea de motive a  primarului  localitatii  2038/12.09.2012 ;
-  raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – finante, 

administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , agricultura , 
comert  ,  2041/12.09.2012 nr.    ; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, nr.2042/12.09.2012   ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice, nr.2040/12.09.2012  ; 

In temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b) ,  art.36 alin.(4), lit. a ) ,  art. 45 alin. (2) , lit.a) , art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,    republicata in anul 
2007, cu  modificarile si completarile ulterioare 

HOTĂRĂŞTE:      
 

Art.l.  Bugetul local , aprobat prin  Hotărârea Consiliului local Milosesti nr. 3/ 31.01.2012, 
cu modificările si completările ulterioare , se  rectifică  pe anul 2012 , astfel  :

LA PARTEA DE VENITURI  :
                  Se suplimenteaza :

- capitolul  11.02.02. (sume defalcate din TVA pentru finantarea  cheltuielilor 
descentralizate ) , cu suma de 2 000,00 lei ;

- capitolul   11.02.06 ( sume defalcate din TVA pentru  echilibrarea bugetelor  locale ) 
cu suma de 210 577,00 lei ;

-    capitolul  04.02.04 ( sume  defalcate  din cota de 18,5  %  din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale  ) , cu suma de 2 000,00 lei . 

LA PARTEA DE CHELTUIELI :
Se suplimenteaza :
- capitolul  51020103 ( autoritati publice  ) titlul ..20 ( cheltuieli cu bunuri si servicii) 

cu suma de 7 000 , 00  lei ;
- capitolul   67020501 ( sport) titlul .70 ( cheltuieli de capital)  cu suma de 2 000,00 lei ;



- capitolul 68020502 ( sport ) titlul . 57 ( asistenta sociala ) cu suma de 2 000,00 lei ; 
-   capitolul  700206 ( iluminat public ) titlul .70  ( cheltuieli  de capital)  cu suma de 

12 698,00 lei ;
     - capitolul 84020303 ( strazi)  titlul.70 ( cheltuieli de capital) cu suma de 29 865, 00 lei ;
    -   capitolul 84020303 ( strazi) titlul .20 ( cheltuieli cu bunuri si servicii )  cu suma de

161 014,00 lei .

 Dupa rectificare bugetul local va avea la partea de venituri 2 533 077  lei si la partea 
de cheltuieli suma de 2 533 077  lei, din care  la  sectiunea  de functionare , la partea de venituri  
1 904 514  lei  si la partea de  cheltuieli  suma de 1 904 514 lei  iar  la  sectiunea de dezvoltare  , la 
partea de venituri  suma de  628 563 lei  iar la  partea de cheltuieli   suma de  628 563 lei , conform 
anexei  nr. 1 , care face parte integranta din prezenta hotarare . 
                        Art.2. Se aproba lista  obiectivelor de investitii , prevazuta in anexa nr.2 , care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 
            Art.3 . Primarul si inspectorul  contabil  vor aduce la îndeplinire   prevederile 
prezentei hotărâri.                                                   

      
        Presedinte de sedinta ,

                      Consilier local Dumitrascu Mihai             

Contrasemneaza ,
Secretar comuna Jipa Eugenia 

 

 

    
Nr. 17
Adoptata la Milosesti 

         Astazi 13.09.2012
             



Expunere  de  motive 
privind initierea proiectului de hotarare  pentru rectificarea   bugetului local pe  anul 2012

Am initiat acest proiect de hotarare având în vedere :
-  prevederile art. 5, alin. (1), lit.b)  din Legea nr. 273 / 2006 pivind  finanţele  publice locale , cu 

modificările  şi completările ulterioare ;
- prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr.3/ 31.01. 2012  privind aprobarea bugetului local  

pentru anul 2012 , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-  prevederile OG nr. 13/2012 cu  privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
-  adresele nr. 207044/ 06.09.2012 , 113462 / 11.09.2012 , 113507/11.09.2012  ale DGFP Ialomita ;
-  prevederile   art. 36 alin. (2) lit. b) ,  art.36 alin.(4), lit. a ) ,  art. 45 alin. (2) , lit.a) , art. 115 alin. (1) lit.  

b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,    republicata in anul 2007, cu  modificarile si  
completarile ulterioare .

Au  fost alocate sume  de la DGFP Ialomita pentru suplimentarea  bugetului local , respectiv  2 000  
lei  sume defalcate  din TVA  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate , 210 577 lei  sume defalcate  din 
TVA pentru  echilibrarea bugetelor locale  si 2 000lei  sume  defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe  
venit pentru  echilibrarea bugetelor locale . Sumele pentru   echilibrarea bugetelor locale  vor fi  utilizate 
pentru  stingerea arieratelor  catre societatile  comerciale carora le datoram banii .

Acesti bani au fost impartiti  la partea de cheltuieli astfel : 7 0000 cheltuieli cu bunuri si servicii-
autoritati publice, 2 000 lei  asistenta sociala , 12 698 lei  iluminat public ,  29 865 lei  cheltuieli de capital  
161 014 lei  cheltuieli cu bunuri si servicii – strazi .

Propun modificarea bugetului local  astfel :
La partea de venituri 

                  Sa se suplimenteze :
- capitolul  11.02.02. (sume defalcate din TVA pentru finantarea  cheltuielilor descentralizate )  

, cu suma de 2 000,00 lei ;
- capitolul   11.02.06 ( sume defalcate din TVA pentru  echilibrarea bugetelor  locale ) cu  

suma de 210 577,00 lei ;
-    capitolul  04.02.04 ( sume  defalcate  din cota de 18,5  %  din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale  ) , cu suma de 2 000,00 lei . 
La partea de cheltuieli
Sa se suplimenteaza :
- capitolul  51020103 ( autoritati publice  ) titlul ..20 ( cheltuieli cu bunuri si servicii) cu suma de 7  

000 , 00  lei ;
- capitolul   67020501 ( sport) titlul .70 ( cheltuieli de capital)  cu suma de 2 000,00 lei ;
- capitolul 68020502 ( sport ) titlul . 57 ( asistenta sociala ) cu suma de 2 000,00 lei  ; 

-   capitolul  700206 ( iluminat public ) titlul .70  ( cheltuieli  de capital)  cu suma de 12 698,00 
lei ;

     - capitolul 84020303 ( strazi)  titlul.70 ( cheltuieli de capital) cu suma de 29 865, 00 lei  ;
    -   capitolul 84020303 ( strazi) titlul .20 ( cheltuieli cu bunuri si servicii )  cu suma de

161 014,00 lei .
 Dupa rectificare bugetul local va avea la partea de venituri 2 533 077  lei si la partea de 

cheltuieli suma de 2 533 077  lei, din care  la  sectiunea  de functionare , la partea de venituri  
1 904 514  lei  si la partea de  cheltuieli  suma de 1 904 514 lei  iar  la  sectiunea de dezvoltare  , la partea de  
venituri  suma de  628 563 lei  iar la  partea de cheltuieli   suma de  628 563 lei , conform anexei  nr. 1 , la  
proiectul de hotarare  . 

Propun aprobarea listei  obiectivelor de investitii , prevazuta in anexa nr.2 ,  la proiectul de 
hotarare.          

 
PRIMAR ,
Jr. Chitoiu Nelu 


