ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
COMUNA DASCĂLU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei
Dascălu, pentru anul 2012
Consiliul Local al comunei Dascălu , judeţul Ilfov ;
Întrunit în şedinţa ordinara din data de ………………….;
Având în vedere Expunerea de motive întocmită de Primarul comunei Dascălu,
raportul de specialitate al contabilului Primăriei, avizul favorabil al comisiei pentru programe de
dezvoltare economico-sociala , activitati economico- financiara ,administrarea domeniului

public si privat al comunei ,juridical,aprobarea ordinii si linistii publice , a drepturilor
cetatenilor si de disciplina , privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificarii
bugetului local al comunei Dascălu, pe anul 2012 ;

În conformitate cu prevederile art.1, alin.(2), din Legea nr. 273/2006
privind Finanţele Publice Locale , cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta
Guvernului nr.13/2012 in temeiul art.6,alin.(2) si art.7 precum si Decizia
nr.472/06.09.2012 emisa de Directorul Executiv al D.G.F.P.Ilfov prin care se repartizeaza
sume din cota TVA pentru trimestrul III exercitiul bugetar 2012 ;
În temeiul art.36, alin.4, litera a raportat la art.45, alin.1 şi 2 lit. a) din Legea
215 / 2001, republicată privind Administraţia Publică Locală ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local, al comunei Dascălu , pentru
anul 2012 în sumă de 9.023.204 lei la partea de venituri şi în sumă de 9.023.204 lei la
partea de cheltuieli, pe capitole, subcapitole, articole şi alineate conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Structura economică a bugetului local , al comunei Dascălu pe anul
2012 se prezintă astfel :
TOTAL VENITURI

9.023.204 lei

Din care :
1. Venituri proprii
1.422.069 lei
2. Sume defalcate din TVA pentru salarii,sporuri,alte drepturi salariale si
contributiile acestea in inst.de invatamant preuniversitar de stat
631.000 lei
3.Sume defalcate din TVA ptr.cheltuieli prevazute la art.104 alin 2 lit b)-e)
din Legea educatiei in invatamantul preuniversitar de stat
96.015 lei
4.Sume defalcate din TVA ptr.finantarea asistentilor personali ai persoanelor
cu handicap grav
231.000 lei
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5.Sume def. din TVA ptr.ajutorul si incalz.locuintei conform L.416/2001
70.000 lei
6.Sume def.din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
674.000 lei
7.Cote din impozitul pe venit pentru echilibrare
936.000 lei
8.Subventii de la B.S.pentru ajutor incalzire –locuinte lemne
50.000 lei
9.Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
4.383.120 lei
10.Fondul de interventie la dispozitia Guvernului
30.000 lei
11.Cofinantarea proiectelor de infrastructura (20%)din sume def.din TVA pt.
echilibrarea bugetelor locale
22.200 lei
12.Sume def.din TVA retinute ca urmare a diminuarii gr.de colectare
13.600 lei
13.Cote def. din impoz.pe venit pt cofinan.proiect.de infrastructura
268.250 lei
14.Cote def.din impoz.pe venit ptr.echilib.(18,5%)retinute ca urmare
a dim. gr. de colect.cf.art.33 dinL.273/2006 privind finantele publice locale 164.800 lei
15.Cote def.din impoz.pe venit pt.cof.proiect.de infrastructura 20% - sume
nerepartizate din 2011
24.000 lei
16.Cote def.din impoz.pe venit pt.echilib.(21%)retinute ca urmare a diminuarii
gradului de colectare – sume nerepartizate din 2011
7.150 lei
TOTAL CHELTUIELI :
din care :
1.CHELTUIELI DE FUNCTIONARE
din care :
a ) Cheltuieli de personal
b ) Cheltuieli materiale
c ) transfer
2.CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

9.023.204 lei
4.200.084 lei
1.357.600 lei
2.692.484 lei
150.000 lei
4.823.120 lei

Art.3 Sumele aprobate la rectificarea
bugetului local , al comunei
Dascălu pe anul 2012 la venituri reprezintă limite minime de realizat , iar la cheltuieli
limite maxime ce nu pot fi depăşite , iar modificarea acestora se face în condiţiile
prevăzute de lege .
Art.4 Primarul comunei Dascălu va lua măsurile necesare pentru aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri .

PREŞEDINTE:
………………………….

DASCĂLU
HOTĂRÂREA NR. … / ……………

CONTRASEMNEAZĂ ,
Secretarul comunei Dascălu
PREDA MARIA
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