
ROMANIA
JUDETTIL DOIJ

coNsrl,rul, LocAL S.ILCUTA

HoTARAREA Nn finon
prffind modilic.area Bugetului de venitari gi cheltuieli al Consiliului Local Sdlcula ,

pe lrimestrul I, anul 2012

Consiliul local al comunei SIlcut4 judetul Dolj , intrunit in gedinta ordinarl din data de
29.03.2012
Av6ndinvedere:

- Referatul prezentat de doamna Radu-Mare Adriana, contabilul Primlriei comunei Silcula, judelul Dolj
, cu privire la modificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Consiliului Local S[lcu]a , pe trimestrul I
ant:J20l2;
- Adresa nr. 2378/ 29.02.2012 a Consiliului Judetean Dolj .

in baza prevederilor :

-Legea nr. 29312011a bugetului de stat pe ar.;.tl20l2;
-Arr. 36, alin 2) , lit. (b) coroborat cu alin 4) lit. (a) dirr Legea u.215/2001privind administratia publici
local6, republicati , modificat6 9i completatA ;

In temeiul art. 45, alin. 2) ,lit. (a) si art. 115 alin. l) , lit. (b) din Legea nr.2l5l2001 privind
administrafia publicd locald , republicatil , modificati gi completatA ,

rrorAnAgrn:

Art. 1.- Se aprobtr modificarca Bugctului dc vcnituri si chcltuieli al Consiliului Local
S6lcuta , pe trimestrul I , anul 2012 , conform anexei nr. I la prezenta hotdrdre .

Art' 2.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotlrAri se insdrcineazd
primarul comunei Salcula gi contabilul primlriei.

Art3 - Prezenta hotirdre se comunicd Instituliei Prefectului judefului Dolj , primarului
comunei Sdlcula gi se public6 pe site-ul oficial al Primdriei comunei S6lcula .
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Adoptatl in qedinla din data de 29.03.2012
cu un numlr de I I voturi din numdrul total de l1 consilieri in func[ie .



ANEXANR 1

In conformitate cu adresa nr.2378/29.02.2012 a Consiliului Judetean Dolj prin care ni
se comunica faptul ca ,prin Hotarirea consiliului Judetean nr.3 3/2 g.o2.2ol2 ni s-au alocat
5,00 mii lei din fondul de rezerva al bugetului judetean pentru inlaturarea efectelor ninsorilor
aburdente produse in luna februarie,bugetul de venituri si cheltuieli al consiliului Local
Salcuta se modifica pe trimestrul I dupa cum urmeaza :

-la venituri :

_ -se majoreaza prevederile anterioare cu 5,00 mii lei prin introducerea unui nou capitol
de venituri,respectiv 430208-subventii pdmite de la bugetul consiliului judetean peutru
ajutoare in situatii de extrema dificultate.
ca urmare a acestei modificari totalul ven iturilor prevazute pe anul 2012 se majoreaza cu
5,00 mii lei devenind 1783,00 mii lei,din care pe trimestrul I 477,00 mii lei.
Ja cheltuieli se majoreaza prevederile anterioare la cap.84.02-transport,art.20.01.05-
combustibili cu 5,00 mii lei.
ca urmare a acestor modificari,totalul cheltuielilor se ridica la 17g3,00 mii lei din care pe
trimestrul lla477,00 mii lei,iar la capitolul 84.02 la 181,00 mii lei din care pe trimestrul I-
66,00 mii lei.
Avind in vedere cele aratate mai sus,supunem spre aprobare consiliului Local modificarea
bugetului de venituri si cheltuieli sub forma prezentata.
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