
Consiliul local orasenesc Seini 
 
 

 

 

H O T A R A R E A   nr. 6 3  / 2012 
 

privind aprobarea  rectificarii bugetului  de venituri si cheltuieli  

al orasului Seini  pe anul 2012; 
 

 

                  Consiliul Local al orasului Seini  intrunit  in sedinta ordinara la data de 

25.10.2012 ; 
 

                                                         Avand in vedere : 

        -   Decizia Directorului executiv la Directiei Generala a Finantelor Publice  

Maramures nr. 1174/2012 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru   

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 ;  

- Decizia 1137/2012 a D.G.F.P. Maramures prin care se repartizeaza suma de 8540 lei 

pentru arierate;  

- Hotararea Consiliului Judetean Maramures 131/2012 prin care s-a repartizat suma de 

15.000 lei din T.V.A. pentru achitarea arieratelor ;   

- Raportul serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini ; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei buget – finante din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului orasului ; 

     In conformitate cu prevederile OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2012, Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pentru anul 2012, Legii nr. 

273/2006 privind Finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 44/2004 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare 

     In baza art. 36, al.1, al. 2, lit. b, al. 4, lit. a, art.45, al. 2, lit. a si art.115 al. 1 lit. b din 

Legea  nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

H O T A R A S T E 

 

         Art. l. Se aproba rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini 

pe anul 2012, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

                Art. 2. Prezenta  se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Serviciul  economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini. 

- Un exemplar se afiseaza. 

 
                     Seini la 25.10.2012 

 

    Presedinte de sedinta                              Contrasemneaza 

         Bogdan Ioan                                                                            Secretar, 

                               Bud Ioan 
 


