ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR
NR. 3468/03.07.2012

Vizat

pentru
legalitate
Secretar,
Gheorghe-Preda Gabriela Mariana

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea unor virari de credite de la un capitol la altul in cadrul bugetului
local de venituri si cheltuieli pe anul 2012
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile art. 19 alin. (2) şi art.20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. 4) lit. a) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii 293/2011 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2012;
-referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Marian Bunea, înregistrat sub
nr. 3467/03.7.2012 ;
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Perşinari, înregistrat sub nr 3469/03.07.2012;

locală,

În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

P ROP U N E:
Art.1 – Se aproba virarile de credite bugetare in cadrul bugetului local de venituri si
cheltuieli in trim III ,anul 2012, de la capitolul 74.02.59 -alte cheltuieli ,59.11-asociatii si
fundatii la capitolul 54.02-alte servicii publice genarale ,titlul 20-bunuri si servicii – cu suma
de 12.000 lei.
Art.2– Se aproba virarile de credite bugetare in cadrul bugetului local de venituri si
cheltuieli in trim III anul 2012 , de la capitolul 74.02.59 -alte cheltuieli ,59.11-asociatii si
fundatii la capitolul 51.02-autoritati publice, titlul 20-bunuri si servicii – cu suma de 20.000
lei.
Art.3 – Secretarul comunei Gheorghe Preda Gabriela Mariana se obligă să comunice
prezenta hotărâre persoanelor interesate, iar cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
obligă primarul comunei Perşinari domnul Bunea Marian şi biroul contabilitate.

Primar,
Marian BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR
Nr. 3467/03.07.2012

REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea unor virari de credite de la un capitol la altul in cadrul bugetului
local de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Având în vedere faptul că în bugetul local al comunei Perşinari aferent anului 2012sectiunea functionare- la capitolul 74.02.59 -alte cheltuieli s-au prevăzut credite mai mari
fata de necesarul pentru intregul an iar la capitolele 51.02.20-autoritati publice si 54.02.20 alte
servicii publice genarale -la cheltuieli de materiale nu s-au prevazut credite pentru decontarea
cheltuielior privind desfasurarea alegerilor locale se impune virarea de credite bugetare intre
aceste capitole pentru acoperirea chletuielilor ce implica toate cele trei capitole bugetare.
Având în vedere cele arătate mai sus şi ţinând cont de prevederile art. 19 alin. (2) şi art.20
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare şi de prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. 4) lit. a) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, propun, spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al comunei
Perşinari, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor virari de credite de la un capitol la altul
in cadrul bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

PRIMAR,
Marian BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr. 3470/03.07.2012

ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările
ulterioare, se aduce la cunoştinţa publică:
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI INIŢIAZĂ
DE HOTĂRÂRE:

URMĂTORUL PROIECT

Proiect de hotărâre privind virarea unor credite bugetare de la un
capitol la altul în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Perş;inari
Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea
adoptării hotărârii precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus
menţionate pot fi trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau
depuse direct, până pe data de 13.07.2012, orele 14,00 .
Persoane de contact secretar Gheorghe- Preda Gabriela -Mariana.

PRIMAR,
Marian BUNEA

