ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificarii nr.2 a bugetului propriu al
comunei Smeeni, judetul Buzau , pe anul 2011
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Având în vedere :

expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. Nicu Năstase
înregistrată la nr. 4189 din 19 august 2011 ;
•
referatul de specialitate al compartimentului contabilitate, înregistrat la
nr. 4190 din 19 august 2011 ;
•
raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisia
de specialitate a Consiliului Local Smeeni iregistrat la nr.4291/2011 ;
•
prevederile Legii nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011,
•
prevederile poziţei nr.290 din anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern
nr.649/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara
la dispoziţia Guvernului prevăzut in bugetul de stat pe anul 2011 , pentru
plata unor arierate, a unor cheltuieli curente si de capital , precum si
pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ
teritoriale;
•
prevederile art.19 alin (2) , art.34 alin.(2) si art.50 alin.(2) lit.b ) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit. b) si alin. (4) lit. ’’a’’, art. 45 alin (2)lit.a) ,
coroborat cu prevederile art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din LEGEA nr. 215 din 23
aprilie 2001(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale ,
•

modificata si completata :

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) Bugetul propriu al comunei Smeeni pea nul 2011 aprobat
prin H. C. L nr.2/28.02.2011 rectificată conform H.C.L nr.13/27.04.2011, se
modifică şi completează potrivit prezentei hotărâri.
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se modifică cu suma primită
prin transfer de la bugetul de stat.
(3) Bugetul propriu al comunei Smeeni, judetul Buzau rectificat
pea anul 2011 se stabileşte la venituri în suma de 12.352 mii lei ,iar la cheltuieli
în suma de 12.352 mii lei.

(4) Bugetul propriu al comunei Smeeni, rectificat pe anul 2011,
detaliat la venituri pe surse de venituri, iar la cheltuieli pe destinaţie , este
prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cheltuielile prevăzute în bugetul propriu al comunei Smeeni,
judetul Buzau, rectificat pe anul 2011, reprezintă maxime ce nu pot fii
depăşite .
Art. 3 Primarul comunei Smeeni prin compartimentul contabilitate va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului
- Institutiei Prefectului –Judetului Buzau
- Primarului comunei
- Compartiment contabilitate
- Unitatii de trezorerie
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,
Negoita Neculai

CONTRASEMNEAZA,
Secretar ,
DUMITRASCU AMALIA

Nr.

32, Smeeni - Buzău, 26 august 2011

Proiectul de Hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0
„abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenti .

2

