
 

 

      HOTĂRÂREA nr.   

din  31 ianuarie   2010 
 

privind  : aprobarea  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   

 Văzând  
o Adresa  nr. 81114/11.01.22 emisă de DGFP Brăila, privind repartizarea sumelor  

defalcate din TVA  si cota de 21% din impozitul pe venit pe unităţi administrativ 
teritoriale aprobate prin Decizia nr. 11/2011 a Directorului coordonator  a D.G.F.P. 
Braila ; 

o Hotărârea nr.2/14.01.2010  emisa de Consiliul Judetean Braila  privind repartizarea  
procentului de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  
si 20% 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, pe unităţi administrativ teritoriale ; 

o Avizul favorabil emis de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti si 
raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Sutesti ; 

o Ordinul comun al  ministerului adfministratiei si internelor si al ministrului finantelor 
publice nr. 7/57/ ianuarie 2011 

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

 În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, raportate la 
Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011; 

 Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit.  a),   din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1  -  Se aprobă bugetul 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 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
BARAC VASILE  

 
……………………………………………………………….. 

        

 
 
 
 

 

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* 

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

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI SUTESTI   

 Văzând  
o Adresa  nr. 81114/11.01.22 emisă de DGFP Brăila, privind repartizarea sumelor  

defalcate din TVA  si cota de 21% din impozitul pe venit pe unităţi administrativ 
teritoriale aprobate prin Decizia nr. 11/2011 a Directorului coordonator  a D.G.F.P. 
Braila ; 

o Hotărârea nr.2/14.01.2010  emisa de Consiliul Judetean Braila  privind repartizarea  
procentului de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  
si 20% 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, pe unităţi administrativ teritoriale ; 

o Avizul favorabil emis de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti si 
raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Sutesti ; 

o Ordinul comun al  ministerului adfministratiei si internelor si al ministrului finantelor 
publice nr. 7/57/ ianuarie 2011 

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

 În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, raportate la 
Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011; 

 Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit.  a),   din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1  -  Se aprobă bugetul 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 . 

PRIMAR, 
CODREANU CRISTIAN 

 
 

 

*Iniţiator :  CODREANU CRISTIAN – primarul comunei Şuţeşti 
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