ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
NR.214/10.01.2013

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 IV 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 anuale;
- prevederi bugetare trimestriale;
- încasări realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare anuale;
- credite bugetare trimestriale;
- plăţi efectuate.
2)SECTIUNEA DEZVOLTARE
a) la venituri:
- prevederi bugetare anuale;
- prevederi bugetare trimestriale;
- încasări realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare anuale;
- credite bugetare trimestriale;
- 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 IV al anului 2012.
PRIMAR,
MARIAN BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL PERŞINARI
NR.215/10.01.2013

Vizat pentru legalitate,
Secretar,
GHEORGHE PREDA Gabriela Mariana

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului
de venituri proprii si subventii pe trimestrul Iv al anului 2012
CONSILIUL LOCAL PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile Legii nr. 293/2011 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2012;
- prevederile art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului 1720/2012 privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012;
- raportul nr. 216/10.01.2013. intocmit de seful biroului contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Persinari prin care se propune aprobarea executiei bugetului local la
venituri si la cheltuieli pe trimestrul IV anul 2012;
- referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Marian Bunea, înregistrat sub
nr.214/10.01.2013;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUNE:
Art.1- Se aproba contul de executie al veniturilor bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Persinari pe trimestrul IV al anului 2012, dupa cum urmeaza:
- la sectiunea de functionare conform Anexei nr.1.1, total prevederi -1.642.000 lei, din care
incasari realizate-1.615.710 lei ;
- la sectiunea de dezvoltare conform Anexei nr..2.1, total prevederi-377.000 lei, din care
incasari realizate -251.749 lei;
Art. 2- Se aproba contul de executie al cheltuielilor bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Persinari pe trimestrul IV al anului 2012, dupa cum urmeaza :
- la sectiunea de functionare conform Anexei nr.1.2 , total prevederi -1.642.000 lei, din care
cheltuieli realizate-1.576.998 lei;
- la sectiunea de dezvoltare conform anexei nr. 2.2 , total prevederi -408.000 lei, din care
cheltuieli realizate- 251.749 lei;
Art. 3-Se aproba contul de executie al veniturilor bugetului de venituri proprii si subventii pe
trim IV anul 2012 - sectiunea de functionare - conform anexei nr.3 –total prevederi 64.000 lei din care
incasari realizate-34.203 lei.
Art. 4 – Se aproba contul de executie al cheltuielior bugetului de venituri proprii si subventii pe
trim IV anul 2012 –sectiunea functionare –conform anexei nr.3 –total prevederi 84.000 lei din care
cheltuieli realizate-61.222 lei.
Art. 5- Deficitul sectiunii de dezvoltare in suma de 31.000 lei a fost acoperit din excedentul
anului precedent.
Art. 6- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul comunei si biroul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Persinari, iar secretarul
comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor interesate.

PRIMAR,
Marian BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr. 217/10.01.2013

ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la
cunoştinţa publică:
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI INIŢIAZĂ
HOTĂRÂRE:

URMĂTORUL PROIECT DE

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de
venituri şi cheltuieli şi al bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul IV
al anului 2012
Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării
hotărârii precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus menţionate
pot fi trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau depuse direct, până
pe data de 21.01.2013, orele 14,00 .
Persoane de contact secretar Gheorghe- Preda Gabriela -Mariana.

PRIMAR,
Marian BUNEA

