ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA SANTAU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 13/2012
privind adoptarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli
al comunei Santău pe anul 2012
Consiliul local al comunei Santău, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 13.02.2012;
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre a
Primarului Comunei Santău, raportul financiar-contabil, precum şi raportul
comisiei de specialitate;
Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 293/2011 a
bugetului de stat pe anul 2012;
In temeiul prevederilor art. 19 alin (1) şi (2) şi 20 alin. (1) lit. a din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 16 lit. a din Legea nr. 303/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război precum
şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
În temeiul prevederilor H.G. nr. 1861/2006 pentru modificarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr.
5/2012 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului Satu Mare prin Legea
bugetului de stat pe anul 2012 şi Adresa nr. 5188/2012 a Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Satu Mare cu privire la repartizarea pe trimestre a sumelor
aprobate prin Decizia directorului executiv al D.G.E.P;
Ţinând cont de prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b, 44, 45 alin.(2)
lit. a, 47, 48 şi 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se adoptă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Comunei
Santău pe anul 2012, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. – Se aprobă scutirea în anul 2012, de la plata impozitului pe
clădiri şi teren, a persoanelor din anexa 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul
comunei Santău în calitate de ordonator de credite.

Santău, 13.02.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Borza Vasile Dorel
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SECRETAR,
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