
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. 82  din Legea nr. 273 / 2006 pivind  finanţele  publice locale , cu 
modificările  şi completările ulterioare ; 

-  Hotararea  Guvernului  nr. 85 / 2012  privind alocarea  unei sume  din  Fondul de 
interventie  la dispozitia  Guvernului , prevazut in bugetul de stat  pe anul 2012, pentru inlaturarea 
efectelor calamitatilor  naturale  produse de caderile masive de  zapada si viscol in unele judete ale 
tarii   ;

-  Hotararea  Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita  nr. 946547 / 
10.02.2012  ;

Examinand :
            -  referatul   referentului contabil  nr.  500  /  28.02.2012 ;

-  expunerea de motive a  primarului  localitatii  504 / 28.02.2012  ;
-  raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – finante, 

administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , agricultura , 
comert  ,   nr.505 / 28.02.2012   ; 

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, 
se  rectifică  pe anul 2012 , astfel  :

LA PARTEA DE VENITURI :
Se suplimentează :
-capitolul 420228 – subvenţii primite din Fondul  de intervenţie  , cu suma de 20 000,00 lei ;
LA PARTEA DE CHELTUIELI :
Se suplimentează :
- capitolul 80020106 -  prevenire si combatere inundatii şi gheţuri , cu  suma de 20 000,00 lei .

Dupa rectificare ,  bugetul local va avea la partea de venituri  2 062 000 lei  şi  la partea de cheltuieli 
suma de 2 062 000 lei , din care : 

-  la secţiunea de  funcţionare – partea de venituri   = 1 688 000 lei şi  partea de 
cheltuieli =  1 688 000 lei ;

-  la secţiunea  de dezvoltare – partea de venituri = 374 000 lei  şi partea de 
cheltuieli = 374 000 lei , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

            Art.2. Primarul si inspectorul  contabil  vor aduce la îndeplinire   prevederile prezentei 
hotărâri.                                                   
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