
ROMANIA 
JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL LICURICI

HOTARARE nr.  5
Privind aprobarea cifrelor pentru bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Consiliul Local al Comunei Licurici, judetul Gorj, avand in vedere :
- Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale 
- Decizia D.G.F.P Gorj nr. 965/28.12.2011 privind repartizarea pe an a sumelor defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 si a cotelor defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012.
- Decizia D.G.F.P. nr.9/17.01.2012 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate(invatamant, asistenti personali ai persoanelor cu 
handicap, beneficiarii ajutorului de incalzire - Legea 416/2001)
- Adresa D.G.F.P.nr.2801/19.01.2012 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate 
din unele venituri a bugetului de stat pe anul 2012.
- In temeiul art.115 al1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind a Administratia Publica Locala 
republicata, 

HOTARASTE :

ART.1  Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2012, la venituri  in suma de 
2000 mii lei,  la cheltuieli in suma de 2000 mii lei si programul de investitii pe anul 2012 
conform formularului 14 din prezenta lucrare.

ART.2  Se aproba bugetul pe capitole, subcapitole, titlu, articole, alineat, paragraf si pe 
sectiuni de functionare si dezvoltare pe anul 2012 conform anexei nr.1 si 2 ce fac parte din 
prezenta hotarare

ART.3 Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului precedent in suma de 63 mii lei 
pentru acoperirea unor goluri temporar de casa.

ART.4 Se aproba bugetul institutilor finantate integral din venituri proprii si subventii, la 
venituri in suma de 54 mii lei, la cheltuieli in  suma de 94 mii lei, cu un deficit de 40 mii lei.

ART.5 Se aproba numarul de personal conform statului de functii aprobat conform OUG 
nr.63/2010 cu avizul ANFP.
 
ART.6  Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotarari se va ocupa compartimentul contabil.

Presedinte de sedinta,     Data, 
  Rogociu Margalina 03.02.2012

Contrasemneaza,

Adoptata cu un numar de __ voturi pentru din totalul de 11 consilieri in functie


