ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R EA NR.48/03.05.2012
privind rectificarea/modificarea bugetului local si a bugetului finantat integral
sau partial din fonduri proprii al oraşului Baia de Arieş, pe anul 2012
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, întrunit în şedinţa de îndată;
Luând in dezbatere proiectului de hotărâre iniţiat de primar privind rectificarea/modificarea bugetului
local si a bugetului finantat integral sau partial din fonduri proprii al oraşului Baia de Arieş, pe anul 2012
raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr.1950/02.05.2012 ; rapoartele de avizare al comisiilor de
specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul consiliului local, cu amendamentul comisiei de specialitate nr.1;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanatele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare; Ordonanţa de Urgenta nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; Legea
nr.293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012; H.G.Nr.255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele
unităţi administrativ-teritoriale;
Ţinând cont de adresa D.G.F.P.Alba nr.202898/113795/13.04.2012, privind alocarea din rezerva
bugetară la dispozitia Guvernului a unor sume din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2012;
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata :
HOTĂRĂŞTE:
Art.unic. Aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012, după cum urmeaza :
Denumire indicatori
VENITURI
Cod.110206 Sume defalcate din TVApentru echilibrarea bugetelor locale
Cod. 370201Donaţii şi sponsorizări
CHELTUIELI
Cap.5102 Autorităţi publice
Art.10 Cheltuieli de personal
Art.200103 Incălzit, iluminat şi forţă motrică
Art.200109 Materiale şi prestări servicii cu caracter functional
Art. Asociaţii şi fundaţii
Art.710130 Alte active fixe
Cap.5402 Alte servicii publice generale
Art.10 Cheltuieli de personal
Art.203030 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
Cap.6102 Ordine publică şi siguranţă naţională
Art. 200105 Carburanţi şi lubrefianţi
Art. 200109 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional
Cap.67020503 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive
Art.200109 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional
Cap.67020501 Sport
Art.5911 Asociaţii şi fundaţii
Cap.6802 Asistenţă socială
Art.10 Cheltuieli de personal
Art. 5702 Ajutoare sociale în numerar
Cap.6802 Asistenţă acordată pesoanelor în vârstă
Art.510101Transferuri catre instituţii publice
Art.510229 Transferuri de capital către instituţiipublice – secţiunea
dezvoltare

An 2012

Mii lei
Trim.II

+500,00

+500,00

+30,20

30,20

+81,0
+317,3

+81,0
+317,3

+10
+8

+10
+8

+11,50
+42,00

+11,50
+42,00

Cap.700206 Iluminat public şi electrificări rurale
Art. 200103 Încălzit, iluminatşi forţă motrică
Cap.700250 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serv şi dezv. com
Cap.710101 Construcţii
Cap.710130 Alte active fixe
Cap.84020301 Drumuri şi poduri
Art.2002 Reparaţii curente
Cap.84020303 Străzi
Art.2002 Reparaţii curente
Art. 200530 Obiecte de inventar
Art. 710101 Construcţii
Art.710130 Alte active fixe

Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Primarului or. Baia de Aries;
Serv.financiar-contabil;
D.G.F.P. Alba;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 7 voturi favorabile valabil exprimate şi 6
abţineri, din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.

Presedinte de şedinţă,
Cons. Pitea Vasile

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

