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HOTARAREA Nr. 12
Privind a II-a rectificare a bugetului local al comunei Coroiesti, judetul Vaslui,
pe anul 2012
Avand in vedere referatul compartimentului contabilitate, prin care se solicita rectificarea
de
buget ;
In temeiul prevederilor Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, 2 si 4, lit.a) si art. 45 alin. 1 si 2, lit.a) din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Coroiesti, judetul Vaslui :
HOTARASTE :

Art.1. Se rectifica bugetul local al comunei Coroiesti, jud. Vaslui,astfel:
Se majoreaza cu suma de 22000 lei, reprezentand venituri proprii, in trim. II,
anul 2012, dupa cum urmeaza :
- impozit pe venit din tranfer proprietati imobiliare
= 2000 lei ;
- impozite si taxe pe proprietate persoane fizice- cladiri = 1000 lei;
- teren = 2500 lei;
- impozite pe proprietate persoane juridice, din care – cladiri = 3000 lei
-impozit pe teren extravilan
= 9000 lei;
- taxe judiciare de timbru
= 3500 lei ;
- taxa extrajudiciara de timbru
= 1000 lei .
Se transfera suma de 17000 lei reprezentand venituri proprii, din sectiunea dezvoltare,
in sectiunea functionare, in trimestrul II, anul 2012 .
La partea de cheltuieli :
Se majoreaza cu suma de 22000 lei , in trim. II, anul 2012, in capitolul 24.54.02. „alte
servicii publice generale””, dupa cum urmeaza:
- subcapitolul 54.02.10 , cu suma de 22000 lei;
Se transfera suma de 27000 lei, in trim II, anul 2012, in capitolul 24.54.02. „alte
servicii publice generale” , dupa cum urmeaza:
- de la capitolul 67.02.71 , in capitolul 54.02.10 cu suma de 2000 lei;
- de la capitolul 70.02.71 , in capitolul 54.02.10 cu suma de 15000 lei;
- de la capitolul 55.02.30 , in capitolul 54.02.20 cu suma de 7000 lei;
- de la capitolul 61.02.20 , in capitolul 54.02.10 cu suma de 3000 lei.

Art. 2. Primarul comunei Coroiesti, judetul Vaslui, Lungu Cristian si
compartimentul contabilitate, vor duce la indeplinirea prevederilor prezentei
hotarari.
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