
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, intrunit in sedinta de indata astazi 
24.10.2012

Având în vedere :
-  prevederile  art.49, alin. (4) si  art. 5, alin. (3) si (4)  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 ;
-  Hotararea Consiliului Judetean Ialomita   nr. 62 / 12.10.2012  privind aprobarea  repartizarii 

pe bugetele locale  ale unitatilor  administrativ- teritoriale  din judet  a unor sume  defalcate  din unele 
venituri ale  bugetului  de stat , pe anul 2012;

Examinand :
           -   referatul   inspectorului  contabil  nr. 2391 / 23.10.2012 ;

-  expunerea de motive a  primarului  localitatii    2407 / 24.10.2012 ;  
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  11.02.06. (sume defalcate din TVA pentru  echilibrarea bugetelor locale  ) , 
cu suma de 11  000,00 lei ;

- capitolul  04.02.04 ( sume  defalcate  din cota de 18,5  %  din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale  ) , cu suma de 4 000,00 lei . 

- capitolul 07020102 ( impozit  pe cladiri  de la persoane  juridice ) cu suma de 14 000,00 
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   51.02 ( autoritati executive ) titlul 10 ( cheltuieli de personal ) art. 10.01.01.

(salarii de baza ), cu suma de 3 000,00  lei ;
-     capitolul  54.02. (  alte servicii publice generale  ) titlul  10 ( cheltuieli de personal  ) 

art. 10.01.01. ( salarii de baza ), cu suma de 1 000,00 lei ; 
- capitolul  66.02. ( sanatate )  titlul 10 ( cheltuieli de personal ) art. 10.01.01. ( salarii de 

baza ), cu suma de 1 000 , 00  lei ;



      -     capitolul  67.02.  ( cultura , recreere  si religie  ) titlul .10  ( cheltuieli  de personal )  art. 
10.01.01.( salarii de baza ) cu suma de 2 000,00 lei ;

     - capitolul   70.02  ( locuinte , servicii  si dezvoltare publica )  titlul.70 ( cheltuieli de 
capital) art. 710101 ( constructii ) ,  cu suma de  15 000, 00 lei ;     

 Dupa rectificare bugetul local va avea la partea de venituri 2 562 077  lei si la partea 
de cheltuieli suma de 2 562 077  lei, din care , la  sectiunea  de functionare , la partea de venituri  
1 918 514  lei  si la partea de  cheltuieli  suma de 1 918 514 lei  iar  la  sectiunea de dezvoltare  , la 
partea de venituri  suma de  643 563 lei  iar la  partea de cheltuieli   suma de  643 563 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 Mangiurea Titi              

Contrasemneaza ,
Secretar comuna Jipa Eugenia 

 

 

    
Nr. 25
Adoptata la Milosesti 

         Astazi  24.10 .2012
             


