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HOTĂRÂREA NR. 19 / 2012
privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crișului pe anul 2012
Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna;
Întrunit în ședința sa publică ordinară din data de 26.03.2012.;
Având în vedere:

proiectul de hotărâre și expunerea de motive înițiate de domnul primar în acest
sens, avizul Comisiei de activități economico-financiare din cadrul Consiliului local al
comunei Valea Crișului, raportul de specialitate al referentului contabil din cadrul Primăriei
Valea Crișului, precum și avizul favorabil al secretarului comunei;
În baza şi în executarea prevederilor:
- art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 45 alin. (2) lit. ”a”,
și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1./ (1) Se aprobă retragerea sumei de:
a) - 20.000 lei de la capitolul 70.02.06 – iluminat public şi electrificări rurale
b) - 32.250 lei de la capitolul 51.02.71.01. – cheltuieli de capital.
(2) Se aprobă distribuirea sumei de la art. 1 alin. (1) la:
a) - 35.400 lei la capitolul 67.02.03.20– Căminul cultural – pentru cheltuieli cu bunuri şi
servicii
b) – 4.000 lei la capitolul 67.02.03.71.01.- Căminul cultural – cheltuieli de capital
c) - 5.000 lei la capitolul 65.02.04 – Învăţământ secundar inferior –capital -Alte active fixe
d) - 3.350 lei la capitolul 67.02.05 – Intreţinere grădini publice parcuri,zone verzi,baze
sportive şi de agrement- cheltuieli de capital
e) - 4.500 lei la capitolul 51.02.71 – Autărităţi publice – cheltuieli de capital
Art.2./ - Detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate și bugetul rectificat conform celor
prevăzute la art.1 este prezentată în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.3./ - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Valea Crișului şi Referentul contabil din cadrul Primăriei comunei Valea Crișului.
Valea Crișului, la 26.03.2012.
Președinte de ședință,
KATÓ GÁBOR

Contrasemnează
Secretar,
BENKŐ CECILIA MÓNIKA

