
R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                                                           
          

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2012

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile  art.19 alin.(2), art.33 alin.(3) lit.,,b'' din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.62/12.10.2012;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.10/31.01.2012 privind adoptarea bugetului 
local pe anul 2012;
                       Examinând:
                       -raportul nr.2823/12.10.2012 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.2854/15.10.2012, al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                      În temeiul art.36 alin.2 lit.,,b’’, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată,  cu modificările şi completările ulterioare ,

H O T A R Ă ŞT E:

                        Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2012 ca urmare a 
influienţelor cu suma de 7 mii  lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012,  a influienţelor cu suma de 2 mii lei, reprezentând sume din 
cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a influienţelor cu suma de 
16,9 mii lei reprezentând sume încasate mai mult faţă de prevederile bugetare iniţiale.
                        Art.2.Se stabileste un plan anual  la  venituri în suma de 1.978,1 mii lei şi la cheltuieli 
în suma de 1.984,4 mii lei, diferenţa dintre venituri şi cheltuieli în suma de 6,3 mii  lei o reprezintă 
excedentul anilor precedenţi conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                        Art.3.Punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hotarari este asigurata de catre 
primarul comunei Cocora si va fi comunicata prin grija secretarului delegat al comunei.

                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                       GOGAN  PETRE
                                 
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                  p.Secretarul comunei,
                                                                                                                     Stanciu  Constantin
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Adoptata la Cocora
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ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2854 din 15.10.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local 

pe trimestrul IV al anului 2012

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, 
intrunita in sedinta legal constituita in data de 15.10.2012, a luat in discutie, proiectul de hotarare 
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2012.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate 
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN________________
                                                                                   BADEA  DUMITRU_____________________
                                                                                   TOADER  VASILE______________________
                                                                                   VLAD  DOREL_________________________  

Emis astazi, 15.10.2012
La Cocora


