
ROMAITIA
JTIDETUL DOLI

CONSILIUL LOCAL SALCUTA

HoTAnAREA Nr.2l2ot2
cu privbe la aprobarea Bugetului de venituri gi chehuicli al Consiliului Local Sdlcula pe anul 2012

Consiliul Local al comunei Sdlcula, judelul Dolj , intrunit in qedinta ordinar6 din data de 3I.01.
2012.

Avdnd in vedere :

-Referatul nr. 381/31.01.2012 prezentat de contabilul Primdriei Comunei Sdlcuta, cu privire la
aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Consiliului Local SSlcuta pe anul 2012;

-Adresa m .6533512012 aDirecfiei Generale a Finanlelor Publice Locale pentru repartizarca
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adlugat6 qi a cotelor din impozitul pe venit pe an gi trimestre ;

-Adresa nr . 1083/31.01.2012 a Consiliului Judefean Dolj , pentru repartizarca sumelor defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale qi a cotelor din impozitul pe venit , pentru echilibrarea
bugetelor locale gi pentru susfinerea proiectelor de dezvoltare locald care necesit6 cofinantare.

Inbaza prevederilor :

-Art. 19 si art. 39 din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, modificat6 gi completatE;
-Ordinului nr.24412010 al Ministerului Administraliei qi Internelor, pentru aprobarea metodologiilor de

aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art.57 alin. (2i) si ale art. 761 alin. (l) lit. e) din Legea nr.
27312006 privind finantele publice locale ;
-Legii nr. 29312011 a bugetului de stat pe anul 2012.

Intemeiul art.36 alin(2)lit.b)9ialin.(a)fit.a), art.45 alin.(2)lit.a) qiart. 115alin.(1)lit.b)
din Legea 21512001privind administratia public[ localI , republicatd , modificat[ gi completatd,

HOTAnA$TE:
Art 1.- Se aprob[ pe anul 2Ol2 ,Bugetul de venituri gi cheltuieli al Consitiului Local

S[lcufa gi Bugetul institufiilor publice finan]ate din venituri proprii gi subvenfii din bugetul local ,

conform anexei tr. 1 , parte integranti din prezenta hotdrdre.
Attz.- Se aprob[ Programul de achizilii publice pe arnrl 2012la nivelul comunei S6lcu]a,

judeful DoU , conform anexei tr.2 , parte integrant5 din prezenta hotlrdre.
Art.3.- Se aprobd Programul de investilii pe anul 2012lanivelul comunei Sdlcufa, judetul

Dolj , conform anexei tr. 3 , parte integrant6 din prezentahotlrdre.
Art.4.-Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot6rdri se insdrcineaza primarul

gi contabilul primlriei.
Art 5. -Prezentahotdrdre se afigeazl la sediul Primdriei comunei Silcufa, se publicd pe

site-ul oficial al acesteia qi se comunicl lnstituliei Prefectului judefului Dolj pentru controlul legalitSlii.

DE $EDINTA YIILAT LEGALITATEA
SECRETAR,

Adoptatd in qedinfa din data de 31.01.2012
cu un num[r de l1 voturi din numArul total de

\*.--,, ,,. .,,..#''

tJ"cu
frlt]

11 consilieri in funcfie.
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