
 

 

 

HOTĂRÂREA nr.  

din  28 aprilie 2011 
 

privind  : aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2011 
 
 

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI SUTESTI – intrunit in sedinta ordinara din 
28.04.2011   
       Vazand adresa nr. 82434/15.04.2011 privind  modificarea cheltuielilor de personal 
aprobat pentru bugetul centralizat al Comunei Sutesti 

 Luând în considerare raportul de aprobare al primarului şi avizul favorabil emis de 
comisia de specialitate din cadrul Consiliului local Şuţeşti; precum si referatul 
compartimentului de specialitate  

 În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare  

 Având în vedere prevederile art.36 alin. (2) lit „b” si (4) lit.  „a”, din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare  

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1  -  Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2-  În intervalul dintre şedinţele Consiliului local, se împuterniceşte primarul, în 
calitate de ordonator principal de credite, pentru repartizarea şi utilizarea depăşirilor de venituri 
ce se vor realiza peste prevederile iniţiale, cu informarea Consiliului local. 
 Art. 3  -  Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor 
interesaţi . 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
R OMÂ NIA  

JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ŞUŢEŞTI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 

 ……………………………………………… 

 DEDIS GHEORGHE    
 
 
 
 

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI SUTESTI 

   

……………………………………………………….. 

 GHINEA PETRIOARA   

L.S. 



 

 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E* 
privind  : aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2011 
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PRIMAR,  

CODREANU CRISTIAN  
       

 

 
 

 

*Iniţiator : Codreanu Cristian  – primarul comunei Şuţeşti 
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privind   :  aprobarea rectificării bugetului local 

pentru anul 2011 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 republicată : 

Art. 36  : În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele 

publice locale : 

Aprobarea şi rectificarea bugetelor  
Art. 19. - (1) Bugetele locale şi celelalte bugete pevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel:  
a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe 
nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, 
judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz; 
 b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de subordonarea 
acestora.  
(2) Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor 

prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de 

rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării 

iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar. 

  

  

Astfel considerăm oportun şi necesar adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 

 
 

     P R I M A R, 
 

Codreanu Cristian  
 


