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     EXPUNERE DE MOTIVE  
 
                                La proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local 
  
               Bugetul local de venituri şi cheltuielipe anul 2011  a fost aprobat prin Hotărârea 
consiliului local nr. 13 din 17.02.2011  
               În conformitate cu prevederile Legii  nr. 286 din 28 decembrie 2010 bugetului 
de stat pentru anul 2011şi a Legii nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale , cu 
modificările şi completările ulterioare  , a Hotărârii Guvernului nr. 1395/2010 privind 
finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în anul 2011, pentru asigurarea 
drepturilor salariale aferente lunii mai 2011 pentru toate cadrele didactice  s-a impus 
modificarea bugetului local  
                 Având în vedere  adresa  Direcţiei Finanţelor Publice Iaşi nr. 3749 /26.05.2011 
prin care ne comunică modificare bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011  
       Faţă de cele prezentate  supunem spre aprobare  consiliului local  proiectului de 
hotărâre pentru modificare bugetului de venituri şi cheltuieli  . . 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local Cucuteni pe  anul 2011 
 
 

               Bugetul local de venituri şi cheltuiele anul 2011  a fost aprobat prin Hotărârea 
consiliului local nr. 13 din 17.02.2011 . 
               În conformitate cu prevederile Legii  nr. 286 din 28 decembrie 2010 bugetului 
de stat pentru anul 2011şi a Legii nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale , cu 
modificările şi completările ulterioare  , a Hotărârii Guvernului nr. 1395/2010 privind 
finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în anul 2011, pentru asigurarea 
drepturilor salariale aferente lunii mai 2011 pentru toate cadrele didactice  s-a impus 
modificarea bugetului local  
                 Modificarea este impusă de   adresa  Direcţiei Finanţelor Publice Iaşi nr. 
ATCP 3749 din 26.05.2011 prin care ne comunică modificare bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2011 şi de  necesitatea  efectuării de virări de credite bugetare în sensul 
majorării şi  diminuării  unor capitole . 
               Modificarea se prezintă astfel ; 
     
                Venituri  

- capitolul 110202 – transferare sumă de 15.000 lei din trimestrul IV în II  
                                 -  diminuarea sumei de 6.000 lei din trimestrul IV  

Cheltuieli  
- capitolul 24650210 –transferarea sumei de 15.000 lri din trimestrul IV în  II  

                         -  diminuarea sumei de 6.000 lei din trimestrul IV  
- transferarea sumei de 6000 lei din cont 24510220 în cont 24510210 în trimestrul IV  
                    
     Faţă de cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre anexat . 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind modificarea  bugetului local  pe anul 2011 

 
              Primarul  comunei Cucuteni,judeţul Iaşi  ; 
              Având în vedere adresa Direcţiei Generale  a Finanţelor Publice Iaşi nr.3749 din 
26.05..2011    ; 
               Având în vedere referatul de specialitate a compartimntului de contabilitate  ;  
               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 H.G. nr. 1395/2010  privind finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat în 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  modificarea Bugetul de venituri  şi cheltuilei al comunei 
Cucuteni  pentru anul 2011 , după cum urmează; 
                Venituri  

- capitolul 110202 – transferare sumă de 15.000 lei din trimestrul IV în II  
                                 -  diminuarea sumei de 6.000 lei din trimestrul IV  

Cheltuieli  
- capitolul 24650210 –transferarea sumei de 15.000 lri din trimestrul IV în  II  

                         -  diminuarea sumei de 6.000 lei din trimestrul IV  
- transferarea sumei de 6000 lei din cont 24510220 în cont 24510210 în trimestrul IV  
            Art.2. 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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H O T Ă R Â R E A   NR.      41     / 14.06.2011 

Privind modificarea  bugetului local  pe anul 2011 
 
              Consiliul local al comunei Cucuteni,judeţul Iaşi ,întrunit în şedinţă extraordinară astăzi 14 
iunie   2011 conform dispoziţiei primarului nr. 295 din 10.06.2011 şi a convocatorului nr.1211 din 
10.06.2011 ; 
              Având în vedere adresa Direcţiei Generale  a Finanţelor Publice Iaşi nr.3749/26.05.2011 ; 
              Având în vedere referatul de specialitate al compartimentului  de contabilitate nr. 1161 din 
31.05.2011 ;  
              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 H.G. nr. 1395/2010  privind finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat în 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 ; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

              Art.1.  , Se aprobă  modificarea Bugetul de venituri  şi cheltuilei al comunei Cucuteni  pentru 
anul 2011 , după cum urmează; 
                Venituri  

- capitolul 110202 – transferare sumă de 15.000 lei din trimestrul IV în II  
                                 -  diminuarea sumei de 6.000 lei din trimestrul IV  

Cheltuieli  
- capitolul 24650210 –transferarea sumei de 15.000 lei din trimestrul IV în  II  

                         -  diminuarea sumei de 6.000 lei din trimestrul IV  
- transferarea sumei de 6000 lei din cont 24510220 în cont 24510210 în trimestrul IV  
              Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se autoriză compartimentul de 
contabilitate din aparatul de specialitate a primarului comunei Cucuteni . . 
              Art.3. 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 
                           COTOC IOAN  

                                                                                                                                           CONTRAS
                                                 ECRETAR 

EMNAT PENTRU  LEGALITATE 
S

                                                   RUSU GICA 

 
Adoptată în şedinţa din data de   14.06 bţineri din numărul de____consilieri prezenţi din  .2011  cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____a
numărul total de  9  consilieri în funcţi                                                                     


