
CONSILIUL LOCAL BUNESTI 
JUDEŢUL VÂLCEA 

HOTĂRÂREA NR 13 
Privitor la : RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012 

Consiliul local Bunesti , judeţul Vâlcea intrunit in şedinţa ordinara din data de l l . 
.05.2012, la care paticipa un număr de 11 consilieri din 11 in funcţie. 

Vazand ca prin hotărârea nr 10/2012 domnul BĂLAN IO AN CRINU a fost ales 
preşedinte de şedinţa pe lunile aprilie.mai, iunie. 

Luând in dezbatere: Expunerea de motive înregistrata sub nr.1951 din 08 
.05.2012 prezentata de primarul localităţii si raportul nr.1953 din 08.05.2012 al 
compartimentului de resort , prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 
2012. 

Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local înregistrat sub 
nr 1967 din 08.05.2012. 

Tinand seama de raportul de avizare pentru legalitate a proiectului de hotărâre 
intocmit de secretarul comunei Bunesti, judeţul Vâlcea înregistrat sub nr 1980 din 
09.05.2012. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 
In conformitate cu prevederile art. 6 Legea nr 52/2003 privind transparenta 

decizionala; 
In conformitate cu prevederile cu art.36 alin 4 lit.a coroborat cu art.45 alin 2 lit. a 

din Legea 215/2001 republicata cu un număr de 11 voturi pentru, abţineri 0 împotriva 0 
adopta următoarea: * 

HOTĂRÂRE 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetul local pe 2012 cu suma totala 2248,46 
mii lei din care 

118 MII LEI -NIVEL MAXIM AL CHELTUIELILOR DE PERSONA 
PENTRU ALEGERILE LOCALE 2012 

234,10 MII LEI - PENTRU FINANŢARE OBIECTIVE REABILITARE SI 
ASFALTARE DC-167,DC 165 

33,36 MII LEI ALTE CHELTUIELI 
Total venituri -2248,46 mii lei , total cheltuieli - 2248,46 mii lei ,conform 

anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Cu aducere la indeplinirea prezentei HOTARIRI se împuterniceşte 

consilierul principal si secretarul Primăriei Bunesti, jud.Vâlcea. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, CONTRASEMNEAZĂ 
BĂLAN IOAN CRINU Secretar, 

GEANA ADRIANA 

LOCALITATEA BUNESTI 11.05.2012 

* 


