
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,0349/525000

HOTĂRÂRE

Ref. la: aprobarea  re c tif ic ă r ii bugetu lu i local de ven itu ri şi c h e ltu ie li pe 
anul 2 0 1 2  a l com unei P erie ţi, ju d e ţu l O lt.
A vând în vedere:

- raportul biroului financiar-contabil privind rectificarea bugetului local de venituri 
şi cheltuieli al comunei Perieţi, judeţul Olt pe anul 2012;

- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ;

- prevederile articolului 19 alin. (2) şi articolul 41-46 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale modificată şi completată prin O.U.G nr. 63/2010;

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Perieţi, judeţul Olt nr. 2/31.01.2012 prin 
care s-a aprobat bugetul localal comunei Perieţi, judeţul Olt pentru anul 2012.

- prevederile legii contabilităţii nr. 82/1991;
- prevederile Legii nr. 293/2011 privind Bugetului de Stat pe anul 2012;

în  te m e iu l a rt. 36  a lin  1, co ro b o ra t cu a rt. 4 5  din Legea A d m in is tra ţie i publice  
lo c a le  nr. 2 15 /2001  re p u b lic a tă  cu m o d ificările  şi c o m p le tă rile  u lte rio are ;

CONSILIUL LOCAL PERIEŢI 
HORĂRĂŞTE

A rtico lu l 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012 la secţiunea de 
Funcţionare, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A rtico lu l 2. Cu ducerea Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul comunei Perieţi, judţul Olt prin compartimentul financiar-contabil 
din cadrul aparatului de specialitate.

A rtico lu l 3. Prezenta hotărâre se va comunica:
Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt;
Primarului comunei Perieţi, judeţul Olt;
Se face publică prin afişare;
Compartimentului contabilitate;
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SECRETAR,
Ec. OLTEANU ELENA
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