ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALCIOARA

HOTARARE
privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului local Salcioara pentru anul 2011.
Consiliul local al comunei SALCIOARA,judetul Ialomita:
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 179 / 03.02.2011 a Primarului comunei Salcioara,
judetul Ialomita;
- referatul nr.212/ 04.02.2011 intocmit de compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Salcioara;

EXAMINAND:
- raportul nr.228 / 07.02.2011 al Comisiei pentru buget finmante din cadrul
Consiliului local Salcioara;
- raportul nr.227 / 07.02.2011 al Comisiei pentru invatamant, cultura, culte, tineret,
sport, munca , sanatate, protectie sociala;
-prevederile art.30 litera « d » din Legea admnistratiei publice locale nr.215/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr 4/26.01.2011 privind
repartizarea pe bugete locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru anul 2011;
-adresa nr 201037/01.02.2011 a D. G. F. P. Ialomita , privind repartizarea pe trimestre
a sumelor delalcate din TVA.;
- adresa nr 200609/19.01.2011 a D.G.F.P. Ialomita,- reprezentand cote si sume defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pentru localitatea Salcioara.
- prevederile Legii nr 273/2006- privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr .286/2010 - privind bugetul de stat pentru anul 2011;
In temeiul art. 36 alin 2 litera b, alin 4 lit a, si art 45 alin 1 si 2 lit a
din Legea nr 215/2001- privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E:
Art.1.Se aproba bugetul local al comunei Salcioara pentru anul 2011 astfel:
- partea de venituri in suma de 2.191.000;
- partea de cheltuieli in suma de 2.191.000;
Art 2. Se aproba veniturile si cheltuielile bugetului local al

comunei Salcioara pe anul 2011, evidentiate pe cele doua sectiunifunctionare si dezvoltare conform anexelor 1 si 2 care fac parte
integranta din prezenta hotararte.
Art. 3. Se aproba lista de investitii publice pentru comuna Salcioara in
anul 2011, conform anexei nr 3 , care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Ialomita in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la
cunostinta publica prin grija secretarului comunei Salcioara ,judetul Ialomita.
Art.5. . Primarul si serviciile publice subordonate lui, vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
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