ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI

NR.7096/03.09.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Perşinari aferent anului 2012

Prin adresa nr. 43.610/31.08.2012, D.G.F.P.Dambovita ne-a reapartizat suma de 14.000 lei
reprezentand sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale .Tinand cont de cele aratate
mai sus precum si de plafonul maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2012 , cu aceasta suma
propun sa rectificam cheltuielile bugetului local la capitolul 54.02-autoritati publice-titlul 10 –
cheltuieli de personal, deoarece creditele initiale din bugetul local si anume suma de 15.000 lei nu
sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor acestui capitol. De asemenea prin dispozitia primarului
nr.113/07.09.2012 veniturile si cheltuielile bugetului local au fost majorate cu suma de 15.000 lei
.Aceasta suma ne-a fost alocata prin Decizia Directorului executiv al D.G.F.P.Dambovita nr.
330/06.09.2012 si reprezinta sume defalcate din TVA conform art 7 din O.G.nr.13/2012 .Astfel
venirile bugetului local au fost majorate cu suma de 15.000 lei la cap.11.02.06., iar cheltuielile
bugetului local au fost majorate cu suma de 15.000 lei la cap.70.02 –locuinte si servicii publice , titlul
71-cheltuilei de capital cu suma de 15.000 lei pentru arieratele inregistrate la investitia <<extindere
iluminat public>>.
Avind in 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, prevederile O.G. 13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul
2012, adresa nr 43.610/31.08.2012 a D.G.F.P.Dambovita, referatul de aprobare întocmit de către
domnul primar Marian Bunea, înregistrat sub nr. 7094/03.09.2012, proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului local al comunei Persinari , îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi legalitate si
se rectifica dupa cum urmeza:
-veniturile bugetului local – la cap.11.02.06- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale- cu suma de 14.000 lei;
-cheltuielile bugetului loacal – la cap 54.02.-alte servicii publice generale –titlul 10-cheltuieli de
personal – cu suma de 14.000 lei.

Sef birou contabilitate,
JUNGHIE LUMINIŢA

