
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA SALCIA TUDOR 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARIREA Nr…….. 

Din……………2011. 

 

 Privind: aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2011,Planul de 

achizitii publice pe anul 2011, Fondul de rulment pe anul 2011. 

 

 Consiliul local intrunit in sedinta ordinara la data de  09 februarie 2011. 

 Avind in vedere : 

- prevederile Legii nr.286/28 decembrie 2010 a bugetului de stat pe anul 

2011; 

- anexele cu repartizarea sumelor pe capitole si procente ; 

- expunerea de motive a primarului comunei; 

- Adresa nr.81. 29919.01.2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice 

Judetul Braila; 

- Decizia nr.11/10.01.2011 a Directorului executiv al DGFP Braila cu 

anexele ce fac parte integranta din aceasta; 

- Scrisoarea nr.81.280/18.01.2011 a DGFP Braila; 

- Hotarirea nr.1/14.01.2011 a Consiliului Judetean Braila  privind 

repartizarea pe unitati admnistrativ teritoriale a procentului de 20% din 

sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor 

locale si din cota de 21% din impozitul pe venit pe anul 2011 pentru 

sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de 

infrastructura care necesita cofinantare locala ; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 

local ; 

- prevederile Legii nr.500/2002.privind finantele publice ,cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

- prevederile Legii nr.273/2006 ,privind finantele publice locale,cu 

modificarile ulterioare; 

- prevederile art.27,coroborat cu art.36,alin.(4),lit.’’a’’ din Legea 

nr.215/2001,privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.45 ,alin.(2) lit.’’a’’din Legea nr. 215/2001,privind 

administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioarr: 

 

                                               HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 potrivit anexei ce 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba Programul de achizitii publice potrivit anexei ce face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

Art.3. Se aproba utilizarea fondului de rulment pe 2011. 

Art.4. Compartimentul contabilitate, primarul si viceprimarul va duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotariri. 

Art.5. Prin grija secretarului comunei prezenta hotarire va fi adusa la cunostinta celor 

interesati si afisarea la sediul consiliului local. 
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