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ROMANIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA TIHA BÎRGĂULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Tiha Bîrgăului pe anul 2012

Consiliul local al comunei Tiha Bîrgăului, întrunit în şedinţa ordinară în data de
30.01.2012;
Având în vedere:
- adresa Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud privind sumele defalcate din TVA şi a
cotelor defalcate din impozitul pe venit aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud potrivit prevederilor Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012;
- decizia nr.1/05.01.2012 a Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012 şi a sumelor din cotele
defalcate din impozitul pe venit;
- scrisoarea – cadru nr.352554/26.08.2011 elaborată de Ministerul Finanţelor
Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget
pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015, precum şi limita sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
- adresa nr.353886/23.12.2011 a Ministerului Finanţelor Pubice;
- procesul-verbal nr. 134 din 10.01.2012 de afişare a proiectului bugetului local de
venituri şi cheltuieli al comunei Tiha Bîrgăului pe anul 2012, la sediul Primăriei din Tiha
Bîrgăului, str. Principală, nr. 452;
- expunerea de motive nr. 132 din 10.01.2012 a Primarului comunei Tiha Bîrgăului
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tiha Bîrgăului pe anul 2012;
- raportul nr. 133 din10.01.2012 al Serviciului Administratvi-Financiar din cadrul
aparatului de specialitate al primarului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Tiha Bîrgăului pe anul 2012;
- raportul comisiei de specialitate I - Activităţi economico-financiare, juridică şi de
disciplină nr. 410 din 27.01.2012;
- raportul comisiei de specialitate II Administraţie publică locală, amenajarea
teritoriului şi urbanism nr. 411 din 27.01.2012;
- raportul comisiei de specialitate III – Activităţi social-culturale, muncă şi protecţie
socială, învăţământ, sănătate şi familie nr. 412 din 27.01.2012;
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr . 35 din 26.10.2011 privind aprobarea
taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2012;
- prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1) lit.a, art.25,
art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1), art.45 şi art.46 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.2, art.4 - art.7, art.34, şi art.36 din Legea bugetului de stat pe anul
2012 nr.293/2011.
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În temeiul prevederilor art.36(2) lit.b,(4) lit.a, art.45 (2) lit a, (4), art.63 (1) lit. c, (4) lit.
a şi b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei
Tiha Bîrgăului pe anul 2012, la venituri în sumă de 7.140 mii lei, la cheltuieli în sumă de
7.312 mii lei, conform anexei nr. 1, (formular cod 11).
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Tiha
Bîrgăului pe anul 2012, s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.7 din Legea
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2. (1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe ,pe anul 2012 , la
venituri în sumă de 5.535 mii lei, la cheltuieli în sumă de 5.581 mii lei, conform anexei nr. 2,
(formular cod 11/01).
(2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la
cheltuieli pe capitole, pe secţiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, după
cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 5.341 mii lei şi cheltuieli în sumă
de 5.341 mii lei .
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 194 mii lei şi cheltuieli în sumă de
240 mii lei .
(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al municipiului /
oraşului / comunei pe anul 2012 în sumă de 46 mii lei pentru construire Bază sportivă.
Art.3. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2012, la venituri în sumă de 2.211 mii lei ,la cheltuieli în
sumă de 2.337 mii lei ,conform anexei nr. 3, (formular cod 11/02) .
(2) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2012, pe secţiuni după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 2.211 mii lei şi cheltuieli în sumă
de 2.337 mii lei.
secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de...-.....şi cheltuieli în sumă de...-...
Art.4. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2012 pe grupe de investiţii şi
surse de finanţare conform anexei nr. 4, (formular cod 14).
Art.5. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform anexei
nr. 5, (formular cod 15).
Art.6. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul consiliului local şi se publică în Monitorul Oficial al Judeţului BistriţaNăsăud.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Tiha Bîrgăului.
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Art.9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, ...-… voturi „împotrivă”
şi ...-….abţineri din 14 consilieri prezenţi.
Art.10. Compartimentul de resort/secretarul unităţii administrativ – teritoriale va
comunica prezenta hotărârea cu:
- Primarul comunei Tiha Bîrgăului
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SURCEL NICOLAE

CONTRASEMNAT:
SECRETAR ,
CUREAN MIADELA

Nr. 1
Din 30.01.2012


Anexele la Hotărârea Consiliului Local Tiha Bîrgăului nr. 1 / 30.01.2012 se pot consulta la sediul
Primăriei comunei Tiha Bîrgăului.
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