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HOTARARE
Nr. 3 din 30.01.2012
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2012
Examimnd expunerea de motive nr. 686 / 25.01.2012 a primarului Comunei Damuc, d-l Anton Covasan.
AvTnd ?n vedere prevederile:
-Legea bugetului de stat pentru anul 2012 nr. 293/2011;
-Legea nr. 273/2006 privind fmamjele publice local, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea responsabilita|ii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului nr. 1274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe
elev/prescolar/an si finanjarea unitSfilor de tnva{5mant preuniversitar de stat, fmanjate din bugetele locale, pe baza
standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2012;
-Ordinul nr. 286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal afferent bugetului general
centralizat al unitafilor administrative-teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe jude^e si municipiul Bucuresti, emis de
ministrul administrate! si internelor si ministrul finanjelor publice.
-In temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit a, alin. 3, lit. b si ale art. 45 alin alin. 2 lit. a din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,.
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba bugetul local pentru anul 2012 conform anexei nr. 1
Art. 2. Se aproba bugetul activita{ilor finanjate integral sau partial din venituri proprii si subvenjii pe anul
2012 conform anexei nr. 2 la bugetul local
Art.3. Se aproba lista de investijii conform anexei 3 la bugetul local
Art. 4 Se aproba organigrama si statul de functii pe anul 2012 conform anexei 4 la bugetul local
Art. 5 Se proba programul anual al achizitiilor publice 2012 conform anexei 5 la bugetul local
Art. 6 Compartimentul finaciar-contabil va duce la Tndeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art. 7. Secretarul comunei Damuc va comunica prezenta autoritatilor si persoanelor interesate,
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