ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA VALEA CRIȘULUI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 3 / 2012
privind aprobarea 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 31.01.2012.;
Având în vedere proiectul de hotărâre și expunerea de motive înițiate de domnul primar
în acest sens, avizul favorabil al Comsiei de activități economico-financiare din cadrul
Consiliului local al comunei Valea Crișului, raportul referentului contabil din cadrul Primăriei
Valea Crișului, precum și avizul favorabil al secretarului comunei;
Luând în considerare:
- adresa Consiliului Județean Covasna nr. 110/06.01.2012. privind repartizarea cotelor și
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, cu respectarea
parcurgerii procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică;
- adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Covasna prin care se comunică Decizia
privind sumele repartizate comunei Valea Crișului;
Având în vedere prevederile:
- Legii 293/2011 – legea bugetului de stat pe anul 2012, secțiunea 2 – a ”Dispoziții
referitoare la bugetele locale”;
- art. 5, art. 8, art. 19 alin. (1) lit. ”a” și ”b”, art. 39, art. 41, art. 42, art. 45, și art. 46 din Legea
nr. 273/2006 – legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”a”, art. 45 alin. (2) lit. ”a” și art. 115 alin.
(1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1./ - Se aprobă bugetul general al Comunei Valea Crișului pe anul 2012, conform
anexelor nr. 1 și 2 la prezenta.
Art.2./ - Bugetul general al Comunei Valea Crișului pe anul 2012 se stabilește atât la
venituri cât și la cheltuieli cu cele două secțiuni:
a) secțiunea de funcționare conform anexei nr. 3 la prezenta,
b) secțiunea de dezvoltare conform anexei nr. 4 la prezenta.
Art.3./ - Se aprobă utilizarea sumei de 18 mii lei din contul de excedent bugetar pe anul
2011 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
Art.4./ - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul primar al
comunei Valea Crișului și referentul contabil din cadrul primăriei comunei Valea Crișului.
Valea Crișului, la 31.01.2012.
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