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Tel/Fax 0232 / 717007
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
Primarul comunei Cucuteni,judeţul Iaşi ;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale
a Finanţelor Publice Iaşi
nr.200/05.01.2011 şi nr. 1117 din 26.01.2011 ;
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Iaşi nr. 239/07.01.2011 ;
Având în vedere referatul compartimentului de contabilitate nr. 84 din
13.01.2011 ;
Având în vedere procesul verbal nr.96 din 13.01.2011 de afişare a proiectului de
buget pe anul 2011 , pentru luare la cunoştinţă de cei interesaţi ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
,modificată ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 286 din 28 decembrie 2010 a bugetului
de stat pe anul 2011 ;
Având în vedere prevederile Ordinul Guvernului nr. 57 din 11 ianuarie 2011
privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general
centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011 ;
În temeiul art. 45 al.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală , republicată şi modificată , emite următorul ;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuilei al comunei Cucuteni pentru
anul 2011 .
Art. 2. Sinteza bugetului local pea nul 2011 este prevăzut în anexa 1 care face
parte integrantă din prevederile prezentei hotărâri .
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se autoriză
compartimentul de contabilitate din aparatul de specialitate a primarului comunei
Cucuteni . .
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ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARÂRE

VENITURI
MII LEI
Venituri proprii

112,50

Cote defalcate din impozit pe venit

28

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

279

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor

204

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate(învăţământcheltuieli de personal, ajutoare sociae,salarii însoţitori personae cu handicap , burse
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli
descentralizate, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate
Sprijin financiar pentru încălzire

450
37
15

TOTAL

1125,50

CHELTUIELI pe capitole şi conturi
24510210 Cheltuieli de personal administraţie
24510220 Cheltuieli materiale – convenţie jurist şi audit financiar, telefon,reparaţii
curente primărie
24650210 Cheltuieli de personal învăţământ
24650220 Cheltuieli materiale şcoală

MII LEI
234,40
90,40
377
50

24650259 Burse

3,70

24650257 Corn şi lapte

37

24680210 Cheltuieli de personal asistenţi personali

54,60

24680257 Ajutoare încălzire Legea 416/2001

10

24680257 Indemnizaţie personae cu handicap

8,40

24680257 Subvenţii încălzire

15

24700220 Iluminat public comună

40

24700271 Cofinanţare proiecte de infrastrucură

155

24840271 Cheltuieli de capital drumuri

50

24840271 Cheltuieli de capital drumuri excedent fond rulment din anul anterior

19,11

TOTAL

1144,61
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H O T Ă R Â R E A NR. 13 / 17.02.2011
Privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
Consiliul local al comunei Cucuteni,judeţul Iaşi ,întrunit în şedinţă ordinară astăzi 17 februarie
2011 conform dispoziţiei primarului nr. 159 din 1102.2011 şi a convocatorului nr. 321 din 11.02.2011 ;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi nr.200/05.01.2011 şi nr. 1117 din
26.01.2011 ;
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Iaşi nr. 239/07.01.2011 ;
Având în vedere referatul compartimentului de contabilitate nr. 84 din 13.01.2011 ;
Având în vedere Raportul primarului privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2011 şi proiectul de hotărâre ;
Având în vedere procesul verbal nr.96 din 13.01.2011 de afişare a proiectului de buget pe anul 2011 ,
pentru luare la cunoştinţă de cei interesaţi ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,modificată ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 286 din 28 decembrie 2010 a bugetului de stat pe anul 2011 ;
Având în vedere prevederile Ordinul Guvernului nr. 57 din 11 ianuarie 2011 privind aprobarea nivelului
maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe
anul 2011 ;

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate pentru proiectul de hotărâre ;
Având în vedere prevederile 36 al.(4) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală,republicată şi modificată ;
În temeiul art. 45 al.(1) şi art. 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală , republicată şi modificată ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Cucuteni pentru anul 2011 .
Art. 2. Sinteza bugetului local pe anul 2011 este prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă
din prevederile prezentei hotărâri .
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se autoriză compartimentul de
contabilitate din aparatul de specialitate a primarului comunei Cucuteni . .
Art.4. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta copie de pe prezenta primarului
comunei, compartimentului de contabilitate , Instituţiei Prefectului pentru verificarea legalităţii şi o va
afişa spre luare la cunoştinţă de cei interesaţi .
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
BÂRZU GHEORGHE
CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 17.02.2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi din
numărul total de 9 consilieri în funcţi
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. ______/ 2011

VENITURI
MII LEI
Venituri proprii

112,50

Cote defalcate din impozit pe venit

28

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

279

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor

204

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate(învăţământcheltuieli de personal, ajutoare sociae,salarii însoţitori personae cu handicap , burse
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli
descentralizate, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate
Sprijin financiar pentru încălzire

450
37
15

TOTAL

1125,50

CHELTUIELI pe capitole şi conturi

MII LEI

24510210 Cheltuieli de personal administraţie

234,40

24510220 Cheltuieli materiale – convenţie jurist şi audit financiar, telefon,reparaţii
curente primărie
24650210 Cheltuieli de personal învăţământ
24650220 Cheltuieli materiale şcoală

90,40
377
50

24650259 Burse

3,70

24650257 Corn şi lapte

37

24680210 Cheltuieli de personal asistenţi personali

54,60

24680257 Ajutoare încălzire Legea 416/2001

10

24680257 Indemnizaţie personae cu handicap

8,40

24680257 Subvenţii încălzire

15

24700220 Iluminat public comună

40

24700271 Cofinanţare proiecte de infrastrucură

155

24840271 Cheltuieli de capital drumuri

50

24840271 Cheltuieli de capital drumuri excedent fond rulment din anul anterior

19,11

TOTAL

1144,61

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
BÂRZU GHEORGHE

Contrasemnat pentru legalitate
Secretar
Rusu Gica

