ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMŞ
CONSILIUL LOCAL ŞAG

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr……./…..02.2012
privind aprobarea bugetului de veniturii şi cheltuieli, al comunei Şag pe anul 2012
Consiliul Local Şag, întrunit în şedintă ordinară din data de…..2012
Având în vedere referatul d-lui Primar Oprea Venus nr.485/06.02.2012, prin care solicită
emiterea unei hotărâri
privind aprobarea bugetului de veniturii şi cheltuieli, al comunei
Şag pe anul 2011 şi referatul de specialitate cu nr.484/06.02.2012, al doamnei Contabil
Laboş Cristina prin care solicită aprobarea bugetului de veniturii si cheltuieli, al comunei
Şag pe anul 2012, confor anexei.
Având în vedere adresa nr. 432/18.01.2012 venită din partea D.G.F.P Timiş, prin care se
repartizează sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotelor
defalcate din TVA şi adresa nr.591/03.02.2012 a Consiliului Judetean Timis, cu privire la
sumele repartizate pri H.C. J Timiş nr.4/2012 pentru echilibrarea bugetului local.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Şag .
În baza Legii nr.293/2011, privind Legea Bugetului de Stat pe anul.2012, Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.4,lit(a ) si art. 45 alin.2 , lit (a) din Legea.
215/2001, Legea privind Administraţia Publică Locală,modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă bugetului de veniturii şi cheltuieli , al comunei Şag pe anul 2012,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă cheltuirea excedentului bugetar de pe anul 2011, în sumă totală de
941.000 lei, în anul 2012 pentru lucrările de investiţie- reabilitare asfaltare drum Zona de
Est.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
Contabilitate din cadrul Primariei Comunei Şag.
Art. 4 Prezenta Hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judetului Timiş ;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş ;
- Compartimentului Contabilitate din cadrul Primariei Comunei Şag ;
- Mass-media locala prin afişaj.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
BOŞCA OLIMPIA - RODICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
NIERGEŞ PETRU

