RUMANIA

JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
PIATA VICTORIEI, Nr.10,
235200 CARACAL OLT ROMANIA
Tel.: (0249)511386/511384, Fax: (0249)517516 / 517518
e-mail: office@primariacaracal.ro

HOTARAREA NR. 55 din 28.09.2012

REFERITOR LA: Rectificarea Bugetului de venituri cheltuieli pe anul 2012 cu suma de
14619205 lei.
EXPUNERE DE MOTIVE:
In baza 0.G nr. 13/2012 privind rectificarea Bugetului de Stat pe anul 2012, adreselor D.G.F.P
Olt nr. 34153/06.09.2012 cu privire la alocarea de sume defalcate din T.V.A cote defalcate din
impozitul pe vent aprobate pe anul 2012, rectificate; nr. 29073/07.09.2012 privind sume defalcate
din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pentru achitarea unor obligatii de plats
a adresei nr. 29492/11.09.2012 privind sume defalcate din T.V.A
fatä de operatorii economici
pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea unor obligatii de platd fats de operatorii
economici.

AVAND IN VEDERE:
Raportul de specialitate nr. 12241/19.09.2012 prin care se propune Rectificarea Bugetului de
venituri cheltuieli pe anul 2012 cu suma de 14619205 lei;
- 0.G nr. 13/2012
Adresele D.G.F.P. Olt nr. 34153/06.09.2012; 29073/07.09.2012 §i 29492/11.09.2012;
- Legea 273/2006 privind Finantele locale cu modifickile complearile ulterioare;
Art. 36, alin. 4, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind Administratia locals, republicatd;
- Avizul Comisiei Buget - Finante
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicA localä, republicatd,
completatd modificatd;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOT A R AS TE:
ART.1 - Se aprobA rectificarea Bugetului de venituri cheltuieli pe anul 2012, in plus cu
suma de 14619205 lei, dupa cum urmeazA:
La partea de venituri:
- cap.11.02.02 — sume defalcate din T.V.A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
1108000 lei
- cap. 11.02.06 sume defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale 13507205 lei
- cap. 04.02.04 — cote defalcate pe vent pentru echilibrarea bugetelor locale 4000 lei
La partea de cheltuieli:
cap. 51.02.20 - Autoriati Executive cu suma de 13252060 lei
cap. 65.02 - invatamant 940000 lei
cap. 67 - Culturd 9000 lei
cap. 68.02.57 - Indemnizatii lunare pentru persoanele cu handicap 168000 lei
cap. 84.02 - Reparatii sträzi 250145 lei

ART.2 - Directia Economics din cadrul PrimAriei Municipiului Caracal va duce la indeplinire
prevederile acestei hotArari.
ART.3.- Prezenta hotärke se comunica. Institutiei Prefectului Judetului Olt, Primarului
Municipiului Caracal Directiei Economice din cadrul Primdriei Municipiului Caracal.
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