
ORASUL SULINA 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Orasului Sulina şi a 

bugetelor instituţiilor publice si activitatilor finantate integral s au partial din venituri proprii 
,subordonate Consiliului local al Orasului Sulina pe semestrul I al anului 2011 

 

   Având în vedere raportul de specialitate nr.             , întocmit de către Serviciul Buget-
Finante,Contabilitate,Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului  orasului 
Sulina;  
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Sulina ; 

    Luand in considerare prevederile Legi nr.54/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica; 
 
    În conformitate cu prevederile Secţinii nr. 4, art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din Legea 
nr. 273/2006, actualizată a finanţelor publice locale, 
În temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2011, nr.286 /2010,  
 
    Având la bază prevederile art.36 alin.2 lit. b si al. 4 lit. a precum şi ale art. 45, al. 2 lit a din Legea 
nr.215 / 2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală, 
Consiliul local al orasului Sulina adoptă prezenta  
 

                                    H O T Ă R ÂRE 
 
 
    Art.1. Se aprobă execuţia  Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al orasului Sulina pe semestrul 
I al anului 2011, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2011,conform anexelor nr.1,1a si 
1b. 
 
 
    Art.2. Se aprobă execuţia  Bugetului instituţiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii ,subordonate Consiliului local al Orasului Sulina pe semestrul I al anului 
2011,conform anexelor nr.2,2a si 2b ,în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2011. 
 
    Art.3. Anexele 1,1a,1b,2,2a si 2b fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
   Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orasului Sulina prin 
serviciile de specialitate 
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HOTĂRÂREA NR................... 

privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Orasului Sulina şi a 
bugetelor instituţiilor publice si activitatilor finantate integral s au partial din venituri proprii 

,subordonate Consiliului local al Orasului Sulina pe semestrul I al anului 2011 
 

    Având în vedere   expunerea de motive a primarului orasului Sulina nr.              si raportul de 
specialitate nr.             , întocmit de către Serviciul Buget-Finante,Contabilitate,Impozite si Taxe din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  orasului Sulina;  
    Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Sulina  

  Luand in considerare prevederile Legi nr.54/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 
 
    În conformitate cu prevederile Secţinii nr. 4, art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din Legea 
nr. 273/2006, actualizată a finanţelor publice locale, 
    În temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2011, nr.286 /2010,  
 
    Având la bază prevederile art.36 alin.2 lit. b si al. 4 lit. a precum şi ale art. 45, al. 2 lit a din Legea 
nr.215 / 2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală, 
Consiliul local al orasului Sulina adoptă prezenta  
 

H O T Ă R ÂRE 
 
 
    Art.1. Se aprobă execuţia  Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al orasului Sulina pe semestrul 
I al anului 2011, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2011,conform anexelor nr.1,1a si 
1b. 
 
 
    Art.2. Se aprobă execuţia  Bugetului instituţiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii ,subordonate Consiliului local al Orasului Sulina pe semestrul I al anului 
2011,conform anexelor nr.2,2a si 2b ,în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2011. 
 
    Art.3. Anexele 1,1a,1b,2,2a si 2b fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
   Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orasului Sulina prin 
serviciile de specialitate 
 
                                                                     Adoptata astazi.............. 

            cu...........voturi ,,pentru” 

 
 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,          Contrasemneaza, 
_________________________                          Secretar ai orasului Sulina  
                                                                   Jr. PICU ALINA 
 
 



 
 
 

 
 
 
 


