
 
ROMÂNIA 

JUDEłUL NEAMł 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 

 
 

  H O T Ă R Â R E 
privind adoptarea bugetului local pe anul 2011 

 
 

 Consiliul local al comunei Gherăeşti, judeŃul NeamŃ ; 
 Având în vedere prevederile art. 36 , al.2, lit. b şi d, al. ( 4) lit. a şi d şi al. (6) lit. a, pct. 1-
19 din Legea nr. 215 /2001  privind administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Adresa 428/19.01.2011 prin care se comunică repartizarea pe trimestre a sumelor 
pentru valoarea adăugată , aprobată de Ministerul FinanŃelor Publice şi transmise cu 
adresa nr. 350030 / 2011; 

- Adresa nr. 393 /2011 prin care se comunică potivit prevederilor Ordinului comun al 
Ministerului AdministraŃiei şi Internelor nr. 7 / 2011 şi Ministerul FinanŃelor Publice 
nr. 57 /2011  nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general 
centralizat al unităŃii administrativ teritoriale a comunei Gherăeşti; 

- Codul Fiscal – Legea 571 /2003 cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011; 
- Hotărârea Consilului JudeŃean nr. 1/2011 privind repartizarea sumelor defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2011; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale modificată şi completată ulterior; 
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului României nr. 63 / 2010 privind modificarea şi 

completarea Legii 273/ 2006; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1861 / 2006  privind Normele Metodologice pentru aplicarea 

Codului Fiscal  cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 500 /2002  privind finanŃele publice cu modificările şi completările 

ulterioare;  
 Examinând expunerea de motive  a Dl-ui Primar Bereşoaie Carol privind bugetul de 
venituri şi cheltuieli al comunei Gherăeşti pe anul 2011; 

- Rapoartele de specialitate întocmite de inspectorii de specialitate din cadrul Biroului 
financiar contabil  privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 În temeiul dispoziŃiilor   art . 45 al. (2) lit. "a" şi art. 115  al. (1) lit. "b" din Legea nr. 215 
/2001  privind administraŃia publică locală ,republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

 
H O T  Ă R Ă Ş T E : 

 



 Art. 1. (1).  Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor  pe 
capitole şi al cheltuielilor   pe destinaŃii pentru anul 2011  precum şi responsabilităŃile 
administraŃiei publice locale şi instituŃii/ servicii publice implicate în procesul  de execuŃie al 
bugetului local al comunei Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ; 
  (2). Bugetul local pe anul 2011 are la bază principiile universalităŃii , publicităŃii, 
unităŃii , unităŃii monetare, anualităŃii, specializării bugetare şi echilibrului; 
  (3). Bugetul local pe anul 2011 este prevăzut în anexa nr. 1 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.  Bugetul local pe anul 2011 se stabileşte la venituri în sumă de 8441  mii lei  şi la 
cheltuieli în sumă de 12072 mii lei . 
  - DiferenŃa între venituri şi cheltuieli de 3631  mii lei reprezintă excedentul anilor 
precedenŃi şi va fi utilizat  pentru finanŃarea cheltuielilor de dezvoltare. 
 Art. 3.  Se aprobă Lista cu obiectivele de investiŃii pe anul 2011 potrivit anexei 2 la 
prezenta hotărâre. 
 Art. 4 Se aprobă bugetul instituŃiilor publice finanŃate integral / parŃial din venituri proprii 
pe anul 2011 conform anexei 3. 
 Art. 5 . Anexele nr 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 6. Se aprobă diferenŃa între venituri şi cheltuieli de 3631 mii lei ce reprezintă 
excedentul anilor precedenŃi să fie utilizată pentru finanŃarea cheltuielilor secŃiunii dezvoltare 
astfel : 

 - 3185  mii lei cheltuieli FEADR , proiect măsura 3.2.2 ; 
 - 446 mii lei – modernizare drumuri comunale. 
Art. 7. Primarul comunei Gherăeşti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.8  Secretarul localităŃii va aduce la cunoştinŃa locuitorilor prezenta hotărâre, 
deasemeni o  va înainta autorităŃilor, instituŃiilor şi persoanelor interesate. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

TIHULCĂ CECILIA-ANA 
 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  SECRETAR. 
                                                                                                       ZĂPODEANU VICTORIA 
NR_________ 
DIN___________________ 
 
Adoptată în şedinŃa din  04.02.2011  cu un număr de   14  voturi din totalul de 15 consilieri în 
funcŃie. 
 
RED. ZV 
PROC. AMG 
EX. 4 
DOSAR CONSILIU LOCAL 

 
 
 


