ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI
HOT RÂRE
privind incheierea si aprobarea exercitiului bugetar
pe anul 2011
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Având în vedere :

expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. Nicu
N stase înregistrat la nr. 684 din 21 februarie 2012 ;
•
referatul de specialitate al compartimentului contabilitate,
înregistrat la nr. 685 din 21 februarie 2012 ;
•
avizul de legalitate al secretarului comunei, dat pe proiectul de
hotarare, inregistrat la nr. 983 din 21 februarie 2012;
•
raportul de avizare pe fond al proiectului de hot râre , emis de
Comisia de specialitate a Consiliului Local Smeeni ;
•
prevederile Legii nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011,
•
prevederile cap IV din Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr. 2985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar pe anul 2011, cu modificarile si
completarile aduse de Ordinul Nr. 18 /2012;
•
prevederile art. 39 alin (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991 ,
republicata;
•
prevederile art. 57 si art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind
finan ele publice locale , cu modific rile
i complet rile
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 Se aproba contul general de incheiere a exercitiului bugetar
pe anul 2011, intocmit pe baza balantei de verificare, bilantul
contabil si a contului de executie a bugetului local la 31.12.2011 si
care se prezinta astfel:
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I La venituri:
a) prevederi bugetare initiale – 12.352.000
b) prevederi bugetare definitive –12.605.000
c) incasari realizate – 6.253.927
II La cheltuieli:
a) credite bugetare initiale –12.352.000
b) credite bugetare definitive –12.605.000
c) plati effectuate- 6.228.927
III Excedentul

bugetului local pe anul 2011 – 25.000

Art. 2 Primarul comunei Smeeni prin compartimentul
contabilitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.
Art. 3 Prezenta hot râre se comunica prin grija secretarului
- Institu iei Prefectului –Jude ul Buz u
- Primarului comunei
- Compartiment contabilitate
- Unit
ii de trezorerie

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local,
DINU VALENTIN

CONTRASEMNEAZA,
Secretar ,
Viorica Raimonda Iancu

Nr.
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, Smeeni - Buzău, 29 FEBRUARIE 2012

Hotărârea a fost adoptat cu 8 voturi „pentru”, 7 „împotrivă” , „abţineri” din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenti 15
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