ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
VICE PRIMAR
HOTĂRÂREA NR.62
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data
de 06.06.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 401/31.05.2012, de către
viceprimarul oraşului Ocna Mureş;
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Ocna
Mureş, judeţul Alba, si modificarea listei de investitii pentru anul 2012 ”, iniţiat şi înaintat spre
aprobare de către viceprimarul oraşului Ocna Mureş, jur. Aron Marin;
Vazand: referatul si raportul nr 6427 din 31.05..2012 inaintat de catre Serviciului bugetcontabilitate, resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
orasului Ocna Mures;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicata in anul 2007, cu modificările ulterioare,coroborata cu Legea
273 din 29. 06.2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică
locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Ocna Mureş, dupa cum urmeaza:
(mii lei)

BUGET LOCAL

TRIM
II

VENITURI
Cap.11.02.02”Sume defalcate din TVA pt finantarea

340

-304

+39
+36
+265

-39

Cap.42.02.29” Alocatii bugetare”
Cap.04.02.01.”Cote defalcate din impozitul pe venit”

-265

CHELTUIELI

+340

-304

Cap.51.02” Administratie”

+150

TRIM
IV

-150

Art.10” Salarii”

+150

-150

Cap.54.02.” Alte Servicii”

+9

-9

Art 10”Salarii”

+9

Cap.61.02”Protectie civila”

+60

Art.10” Salarii”

+60

Cap.66.02 “ Sanatate”

+20

Art.10” Salarii”

+20

Cap. 65.02 “Invatamant”

-39

Art.10” Salarii”

+39
-78

1

-9

-60
-60

-20
-20

-39
-39

Cap.67.02.03.02”Cultura”

+26

Art.10” Salarii”
51” transferuri “

-26

+1
+25

Cap.70.02”Locuinte,serv,si dezv publica’
Art.71”Active fixe”
51”Transferuri”

-1
-25

+114
+36
+78

BUGET SUBVENTII
Cap.43.10.09”Subventii de la bugetele locale “
CHELTUIELI

+103

-25

103

-25

Cap.67.10.03.06”Casa de cultura”
Art.10” Salarii”
Cap.67.10.03.07”Camine”
Art.10” Salarii”

+2,5
+2,5

-2,5
-2,5

Cap.70.10.50”Sere”
Art.10” Salarii”

+22,5

-22,5

Cap.70.10.04 “ Gospodarie”
Art10” Salarii”

+78
+78

Art.2 Se aproba modificarea listei de investitii pe anul 2012 coform anexei, parte integranta din
prezenta.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte viceprimarul oraşului
Ocna Mureş.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Viceprimarul oraşului Ocna Mureş;
-Serviciul buget-contabilitate,resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate
al primarului oraşului Ocna Mureş;
Ocna Mureş 06.06.2012
PRESEDINTE DE SEDINTA
ING. POPA IOAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JUR. FLORIN NICOARA

REDACTAT,
EC. TIUCA ORIAN MIHAELA
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