
 

                                                                                           

 

    H O T Ǎ R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al comunei Ciulni ţa pe anul 2011 

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 11.02.2011: 

Având în vedere: 

-prevederile Legii nr. 286/2010 –Legea bugetului de stat pe anul 2011, 

-prevederile 39 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Examinând : 

-decizia nr. 15 din data de 19.01.2011 a Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice Ialomiţa, privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoariale a sumelor reprezentând cote şi 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011, 

-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 4 din data de 26.01.2011 privind  
aprobarea  repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoariale din judeţ a unor sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2011,  

-procesul verbal de afişare a proiectului de buget pe anul 2011, înregistrat la Primăria comunei 
Ciulniţa sub nr. 113/13.01.2011 

-referatul de aprobare  nr.112/13.01.2011 al  primarului comunei Ciulniţa; 

-raportul  nr.108/13.01.2011 al contabilului  din cadrul aparatului primarului comunei Ciulniţa ; 

-raportul comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului local al comunei Ciulniţa ; 

În temeiul art.36 alin. (4), lit.a,  art. 45, alin (2), lit.a,şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Ciulniţa pe 2011, conform anexelor 
nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul local  al comunei Ciulniţa pe 2011, conform anexei nr.4 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă lista de investiţii pe anul 2011, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul 
local al comunei Ciulniţa, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4  Ordonatorul principal de credite şi contabilul comunei vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.5  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă cetăţenilor prin grija secretarului 
comunei.                     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                          GOAGĂ VICTORIA                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

                 ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO 

  NR. 7 

  ADOPTATĂ LA CIULNIŢA 

  ASTĂZI 11 .02 . 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


