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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli si al
bugetului de venituri proprii si subventii pe trimestrul II al anului 2012
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1) , alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare consiliul local exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială
şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul
local aprobă, la propunerea primarului, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, iar în
conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. c) şi art. 57 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare autorităţile
administraţiei publice locale au competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele
publice locale şi anume urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale.Ordonatorii
principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, contul de
executie al veniturilor si cheltuielilor bugetului local si bugetului de venituri proprii si
subventii, în următoarea structură:
1)SECTIUNEA FUNCTIONARE
a) la venituri:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
2)SECTIUNEA DEZVOLTARE
a) la venituri:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
Aceasta situatie impreuna cu anexele care sunt atasate prezentului proiect se prezintă
de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative.
Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre aprobare consiliului local proiectul
de hotărâre aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli si al
bugetului de venituri proprii si subventii pe trimestrul II al anului 2012.
PRIMAR,
MARIAN BUNEA

