ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL PERŞINARI
NR.6971/28.08.2012

Vizat pentru legalitate,
Secretar,
GHEORGHE PREDA Gabriela Mariana

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli si al
bugetului de venituri proprii si subventii pe trimestrul II al anului 2012
CONSILIUL LOCAL PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevedrile Legii nr. 293/2011 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2012;
- prevederile art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
cu modificarile si completarile ulterioare;
- raportul nr. 6972/28.08.2012 intocmit de seful biroului contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Persinari prin care se propune aprobarea
executiei bugetului local la venituri si la cheltuieli pe trimestrul II anul 2012;
- referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Marian Bunea, înregistrat sub
nr. 6970/28.08.2012;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUNE:
Art.1- Se aproba contul de executie al veniturilor bugetului local de venituri si
cheltuieli al comunei Persinari pe trimestrul II al anului 2012, dupa cum urmeaza:
- la sectiunea de functionare conform Anexei nr.1.1, total prevederi -871.000 lei,
din care incasari realizate-721.555 lei ;
- la sectiunea de dezvoltare conform Anexei nr..2.1, total prevederi-159.000 lei, din
care incasari realizate -133.703 lei;
Art. 2- Se aproba contul de executie al cheltuielilor bugetului local de venituri si
cheltuieli al comunei Persinari pe trimestrul II al anului 2012, dupa cum urmeaza :
- la sectiunea de functionare conform Anexei nr.1.2 , total prevederi -871.000 lei,
din care cheltuieli realizate-719.100 lei;
- la sectiunea de dezvoltare conform anexei nr. 2.2 , total prevederi -190.000 lei, din
care cheltuieli realizate- 133.703 lei;
Art. 3-Se aproba contul de executie al veniturilor bugetului de venituri proprii si
subventii pe trim II anul 2012 - sectiunea de functionare - conform anexei nr.3 –total
prevederi 64.000 lei din care incasari realizate-29.341 lei.
Art. 4 – Se aproba contul de executie al cheltuielior bugetului de venituri proprii si
subventii pe trim II anul 2012 –sectiunea functionare –conform anexei nr.3 –total prevederi
84.000 lei din care cheltuieli realizate-15.000 lei.
Art. 5- Deficitul sectiunii de dezvoltare in suma de 31.000 lei a fost acoperit din
excedentul anului precedent.
Art. 6- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul comunei si
biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Persinari, iar
secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor interesate.

PRIMAR,
BUNEA MARIAN

