ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFINTU GHEORGHE
HOTARARE
privind aprobarea contului anual de executie
al bugetului local pe anul 2011
Consiliul local Sfintu Gheorghe , judet Ialomita , intrunit in sedinta ordinara din data de
16.02.2012
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului nr. 508/ 09.02.2012
Examinand :
- raportul contabilului inregistrat sub nr. 509/09.02.2012
- avizul de legalitate al secretarului nr.510/09.02.2012
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local nr. 41/ 09.02.2012
In conformitate cu :
- prevederile cap II .”Incheierea exercitiului bugetar la institutiile publice “ordin nr. 2.985
din 16 decembrie 2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2011 ;
- prevederile art.39 alin.(1) lit.c) din Legea contabilitatii nr.82/1991 ,republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art.49 , art.58 alin.(1) si art.60 din Legea nr.273/29.06.2006 privind
finantele publice locale , modificata si completata ;
- prevederile art. 36 alin.(4) lit.a) coroborat cu art.45 alin 1) din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale , republicata ,modificata si completata
HOTARASTE:
ART.1 Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului local Sfintu
Gheorghe pe anul 2011 , la capitolul venituri in suma de 1798703 lei,
la capitolul cheltuieli in suma de 1799739 lei, cu un deficit bugetar de 1036 lei .
ART.2 Se aproba bugetul activitatilor autofinantate – la capitolul venituri 45282 lei, la
capitolul cheltuieli 20938 lei, cu un excedent bugetar de 24344 lei .
ART.3 Excedentul anului precedent in suma de 117853 lei va fi folosit dupa cum ureaza :
19.000 lei – reparatii capitale grup sanitar Scoala Malu , 30.000 lei – reabilitare grup sanitar
Scoala Malu , 61.000 lei – realizare trotuare si pitruire drumuri iar suma de 7853 va fi
disponibila pentru acoperirea golului temporar de casa .
ART.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului , prin
afisare la sediul primariei si in locurile publice .
ART.5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul localitatii
si serviciul contabilitate .
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