CONSILIUL LOCAL SULINA
JUDETUL TULCEA

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al
Orasului Sulina pe anul 2011

Consiliul Local Sulina, judetul Tulcea intrunit astazi 09.09.2011 in sedinta ordinara /
extraordinara / de indata, legal constituita.
Avand in vedere Expunerea de motive a primarului orasului Sulina , Dimitriu Aurel nr
3840/08.09.2011 si Raportul nr.3839/08.09.2011 al Serviciului Buget – Finante, Contabilitate,
Impozite si Taxe privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Orasului
Sulina, pe anul 2011.
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sulina;
In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 privind aprobarea bugetului de stat pe anul
2011 ,ale art.19 alin (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare si ale art. 36 alin.(2) litera (b) din Legea nr.215/2001 , a administratiei publice
locale,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul
prevederilor art.45
din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare
Hotaraste:
Art. 1 (1) – Se aproba bugetul propriu al Orasului Sulina , rectificat pe anul 2011,la venituri
de la suma de 9853 mii lei la suma de 14853 mii lei si la cheltuieli de la suma de 10153 mii lei la
suma de 15153 mii lei;
(2) - Se aproba finantarea deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 300 mii lei ,din
excedentul anilor precedenti .
(3) – Se aproba utilizarea temporara din excedentul anilor precedenti a sumei de 191.5 mii
lei in cazul inregistrarii unor goluri de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile
anului current,precum si pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele
exercitiului bugetar 2011 .
(4)Sinteza bugetului propriu rectificat pe anul 2011 ,detaliata pe capitole si subcapitole ,se
prezinta in anexa nr.1.
(5) –Sinteza bugetului propriu rectificat – sectiunea de functionare -pe anul 2011 detaliata la
venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe capitole,subcapitole si articole , se prezinta in
anexa 2 .
(6) - Sinteza bugetului propriu rectificat – sectiunea de dezvoltare -pe anul 2011 detaliata la
venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe capitole,subcapitole si articole , se prezinta in
anexa 2.1 .
Art. 2– Se aproba lista cheltuielilor de capital cu finantare din alocatii bugetare ,rectificata pe
anul 2011 si a creditelor de angajament pe anii 2012-2013 , conform anexei nr. 3 si 3.1;
Art . 3 –Anexele 1 , 2, 2.1,3 si 3.1 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4 – Prezenta hotarare va fi comunicata Serviciului Buget – Finante, Contabilitate,
Impozite si Taxe, Directiei de Trezorerie si Contabilitate Publica Tulcea, Trezoreriei Sulina si
Institutiei Prefectului judetului Tulcea.
Adoptata astazi………………..
cu ……voturi “pentru”
PRIMAR,
Dimitriu Aurel

SECRETAR,
jr.Picu Alina
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HOTARAREA nr……………
privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al
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Consiliul Local Sulina, judetul Tulcea intrunit astazi 09.09.2011 in sedinta ordinara / extraordinara / de
indata, legal constituita.
Avand in vedere Expunerea de motive a primarului orasului Sulina , Dimitriu Aurel nr
3840/08.09.2011 si Raportul nr.3839/08.09.2011 al Serviciului Buget – Finante, Contabilitate,
Impozite si Taxe privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Orasului
Sulina, pe anul 2011.
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sulina;
In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 privind aprobarea bugetului de stat pe anul
2011 ,ale art.19 alin (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare si ale art. 36 alin.(2) litera (b) din Legea nr.215/2001 , a administratiei publice
locale,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul
prevederilor art.45
din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare
Hotaraste:
Art. 1 (1) – Se aproba bugetul propriu al Orasului Sulina , rectificat pe anul 2011,la venituri
de la suma de 9853 mii lei la suma de 14853 mii lei si la cheltuieli de la suma de 10153 mii lei la
suma de 15153 mii lei;
(2) - Se aproba finantarea deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 300 mii lei ,din
excedentul anilor precedenti .
(3) – Se aproba utilizarea temporara din excedentul anilor precedenti a sumei de 191.5 mii
lei in cazul inregistrarii unor goluri de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile
anului current,precum si pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele
exercitiului bugetar 2011 .
(4)Sinteza bugetului propriu rectificat pe anul 2011 ,detaliata pe capitole si subcapitole ,se
prezinta in anexa nr.1.
(5) –Sinteza bugetului propriu rectificat – sectiunea de functionare -pe anul 2011 detaliata la
venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe capitole,subcapitole si articole , se prezinta in
anexa 2 .
(6) - Sinteza bugetului propriu rectificat – sectiunea de dezvoltare -pe anul 2011 detaliata la
venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe capitole,subcapitole si articole , se prezinta in
anexa 2.1 .
Art. 2– Se aproba lista cheltuielilor de capital cu finantare din alocatii bugetare ,rectificata pe
anul 2011 si a creditelor de angajament pe anii 2012-2013 , conform anexei nr. 3 si 3.1;
Art . 3 –Anexele 1 , 2, 2.1,3 si 3.1 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4 – Prezenta hotarare va fi comunicata Serviciului Buget – Finante, Contabilitate,
Impozite si Taxe, Directiei de Trezorerie si Contabilitate Publica Tulcea, Trezoreriei Sulina si
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Adoptata astazi………………..
cu ……voturi “pentru”
PRESEDINTE DE SEDINTA
SECRETAR,
jr.Picu Alina

