
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                                                           
          

H O T A R A R E
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2012

                       Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita,
                       Avand in vedere:
                       -prevederile art.V, alin.(1) si  alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.15/2012 privind satbilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de 
sanatate si al finantelor publice;
                       -prevederile  art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
                       -adresa nr.206314/01.08.2012 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice 
Ialomita;
                       -prevederile Hotararii Consiliului Local nr.10/31.01.2012 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2012;
                       Examinand:
                       -raportul nr.2249/09.08.2012 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.2311/17.08.2012, al comisiei pentru agricultura, activitati 
economico-financiare, protectia mediului si turism.
                      In temeiul art.36 alin.2 lit.,,b’’, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala republicata, modificata si completata ulterior ,

H O T A R Ă ŞT E:

                        Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2012 ca 
urmare a influientelor in minus  cu suma de 176.000 lei, reprezentand sume defalcate din taxa 
pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, restituita pentru 
reintregirea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Romaniei.
                        Art.2.Se stabileste un plan anual  la  venituri in suma de 1.947.705 lei si la 
cheltuieli in suma de 1.954.005 lei, diferenta dintre venituri si cheltuieli in suma de 6.300 lei o 
reprezinta excedentul anilor precedenti conform anexei nr.1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare.
                        Art.3.Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2012 conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.               
                        Art.4.Punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hotarari este asigurata de 
catre primarul comunei Cocora si va fi comunicata prin grija secretarului delegat al comunei.

                                 PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                     DRAGOSIN  AUREL
                                 
                                                                                                             CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                  p.Secretarul comunei,
                                                                                                                     Stanciu  Constantin
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