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coNsrlruL LocAL SALCITIA

HoTAnAREA
cu

Nr.to/2011

privire la aprobarca bugetului de venituri gi cheltuicli al Consiliului Local Sdlcuya gi bugetul
insfrtufiilor publicetinanlate din venituri proprii gi subvenlii
Consiliul local al comunei Sdlcufa, judelul Dolj, intrunit in gedinfa ordinar6 din data de 15.02.

20tr.
Avdnd in vedere :
Referatul nr.576114.02.2011 prezentat de contabilul Primlriei Comunei Sdlcufa, cu privire la
aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Consiliului Local Sdlcufa pe anul 2011;
Adresa nr .293112011a Direcfiei Generale a Finan]elor Publice Locale pentru repartizarea
sumelor defalcate pe valoarea addugatd gi a cotelor din impozitul pe venit pe an qi trimestre .
Inbazaprevederilor :
-Art.36 alin2lit. b qi alin. 4 lit .a din Legeanr.21512001 privind administralia publicd locald,republicatd
modificati qi completatd ;
-fut. 19 si art. 39 din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, modificati qi completatd ;
-Ordinului nr.24412010 al Ministerului Administraliei qi Internelor, pentru aprobarea metodologiilor de
aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art.57 alin. (2t) si ale art. 76r alin. (1) lit. e) din Legea nr.
27312006 privind finantele publice locale ;
-Legea nt. 28612010 a bugetului de stat pe anul 201 l.
In temeiul art.45 alin.(2) lit. a din Legea 21512001privind administralia publicd local6,
republicat5, modifi catd gi completat5,

HOTAnA$rE:
Art l.-Se aprobd pe anul 201l,bugetul de venituri qi cheltuieli al Consiliului Local S6lcu!4 pe
capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate qi bugetul instituliilor publice finanfate din venituri proprii
qi subvenlii ,conform anexelor 1-3 la prezentahotdr6re.
Art.2.-Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se ins6rcineaza primarul
impreund cu aparatul de specialitate..
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Adoptatd in qedinfa din data de 15.02.2011
cu un numdr de 11 voturi din numIrul total de 11 consilieri in functie.
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cu
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privire la aprobarea bugetulai

de

Nr.to/2011

venituri gi chekuieli al Consiliului Locat Sdlcula

Consiliul local al comunei Sdlcufa , judetul Dolj, intrunit in gedinla ordinard din data de 15.02.

Avind in vedere

:

Referatul rrr. 576114.02.2011 prezentat de contabilul Primlriei Comunei Salcula, cu privire la
aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al Consiliului Local Salcufa pe anul 20ll;
Adresa nr .293112011a Direcliei Generale a Finanlelor Publice Locale pentru repartizarca
sumelor defalcate pe valoarea addugatd qi a cotelor din impozitul pe venit pe an qi trimestre .
Inbaza prevederilor :
-Art. 36 alin}lit. b qi alin. 4lit .a din Legea nr.2l5l2O01 privind administrafa publica local6,republicat
modificatd gi completatd ;
-kt. 19 si art. 39 din Legea w.27312006 privind finanfele publice locale, modificatd gi completatd ;
-Ordinului nr.24412010 al Ministerului Administraliei qi tnternelor, pentru aprobarea metodologiilor de
aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art.57 alin. (21) si ale art. 76r alin. (1) lit. e) din Legea nr.
27312006 privind finantele publice locale ;
-Legii nr. 28612010 a bugetului de stat pe anul 2011.
In temeiul art. 45 alin.(2) lit. a din Legea 21512001privind administragia publicd locald,
republicatS, modificatl qi completatd,

HorAnAgrE:
Art. 1.- Se aprobd Bugetul local de venituri gi cheltuieli al comunei Sdlcufa , judeful Dol
pentru anul 2011, conform anexei tr. I , parte integrantd din prezenta hotarare.
Art.2.-Se aprobd Programul de achizilii publice pe anul 20ll \anivelul comunei S6lcufa,
judeful Dolj , conform anexei m. 2, parte integrantd din prezenta hotdr6re.
Art.3.- Se aprobi Programul de investilii pe anul 20Il la nivelul comunei S[lcufa , judefr
Dolj,conform anexei nr. 3, parte integrantd din prezenta hotSr6re.
Art. 4.-Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotlrdri se insdrcineaza
primarul gi contabilul prim6riei.
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Adoptatd in gedinla din data de 15.02.2011
cu un numdr de 11 voturi din num6rul total de l1 consilieri in functie.
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