ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORDĂRENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
HOTĂRÂREA NR. 9
privind aprobarea bugetului local pe anul 2011
Consiliul local Cordăreni, judeţul Botoşani,
întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.02.2011, având în vedere Expunerea de
motive prezentată de domnul primar Constantin Dumitraş şi raportul de specialitate, întocmit de
doamna Lungu Mariana-consilier, adresa Consiliului Judeţean Botoşani nr. 394 din 11.01.2011, cu
Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 1/2011 precum si adresa nr. II/47 din 07.01.2011 de la
D.G.F.P. Botosani şi adresa nr. II/149 din 20.-01.2011 de la D.G.F.P.J. Botoşani, ,
văzând prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011,
în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
luând în considerare raportul de avizare, favorabil, al comisiilor de avizare pe cele trei
domenii de activitate din cadrul consiliului local, respectiv:
Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,
Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi sportive şi de agrement,
Comisia juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor,
amenajarea teritoriului şi urbanism,
respectând prevederile Legii nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes
public şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică,
în temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) şi alin. 4, lit a) şi art. 45 alin. 2, lit. a) din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215⁄2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2011, după cum urmează:
SECŢIUNEA FUNCŢIONARE:
- la partea de venituri, suma totală de 1439, 03 mii lei;
- la fel şi partea de cheltuieli, tot cu suma totală de _1439,03 mii lei.
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE:
- la partea de venituri, suma totală de 13.124,00 mii lei;
- la fel şi partea de cheltuieli, tot cu suma totală de _13.234,00 mii lei.
Art. 2. La bugetul finantat integral sau partial din venituri proprii şi subvenţii se aprobă suma
de __86,00_ mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, răspunde primarul
comunei, domnul Dumitraş Constantin, în calitate de ordonator principal de credite.
PREŞEDINTE,
Consilier-Mihaela Covaliu
Contrasemnează,
Secretar – Cristina Lungu
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