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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2011 în comuna BILCA  
 
Consiliul Local al comunei BILCA, judeŃul Suceava 
                     Având în vedere: 
-adresa Consiliului Judetean Suceava  cu nr. 234/5.01.2011 
-adresa nr.60022/6.01.2011 a DGFP Suceava  
-adresa 60074/20.01.2011 a DGFP Suceava  privind  defalcarea pe trimester a sumelor defalcate din TVA repartizate  comunei Bilca  
pe anul 2011;  
 -raportul  primarului comunei BILCA înregistrat cu nr. 242 din 24.01.2011 ; 
 - raportul compartimentului financiar contabil  din aparatul propriu al primarului comunei,înregistrat cu nr. 243 din 24.01.2011 ;  
- raportul favorabil de avizare al comisiei pentru dezvoltare economico socială,buget finanŃe,administrarea domeniului public 
şi privat al comunei agricultură,gospodărire comunală,protecŃia  mediului,servicii şi comerŃ,înregistrat sub nr…………… din 
28.01.2011;  
-raportul favorabil de avizare al Comisia pentru administraŃia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăŃenilor,înregistrat sub nr. ……… din 28.01.2011, 
În temeiul prevederilor  : 
-Legea 286/2010 privind Legea bugetului de stat pe anul 2011; 
-Legea 273/2006 privind finantele publice locale ,modificată şi completată prin OUG 63/2010 
-Legea 69/2010 privind  responsabilitatea fiscal bugetara; 
-Ordinul 7/57/17.01.2011 privind aprobarea nivelului  maxim al cheltuielilor de personal aferent  bugetului general  centralizat 
al unitatii  administrative teritoriale  pe anul 2011 
În  temeiul art.36 alin.4 lit.a art.45,  alin.(2)  lit.a  din  Legea  nr.215/2001,  republicată,  cu  privire  la  administraŃia publică locală, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011, asa  cum sunt redate în anexa nr. 1 ,anexa nr.2,anexa 
nr.3 şi anexa nr.4 ,care fac  parte integrantă  din  prezenta hotărâre.  
Art.2.  Excedentul anual al bugetului local se va utiliza: 
-ca sursa de finantare  a cheltuielilor  sectiunii de dezvoltare  374.099 lei; 
-pentru acoperirea temporară a  golurilor de casă  provenite  din decalajele între veniturile  şi  cheltuielile  secŃiunilor de functionare  si 
dezvoltare in anul curent   ; 
-pentru acoperirea definitivă  a eventualelor  deficite ale sectiunilor  de functionare şi dezvoltare ,la sfârşitul exercitiului bugetar; 
Art.3.  Ordonatorul principal de credite  şi compartimentul  financiar contabil vor duce la îndeplinire prevederile  prezentului 
proiect de hotărâre. 
Art.4.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  InstituŃiei  Prefectului  JudeŃului  Suceava  în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate şi se aduce la cunoştinŃă publică prin grija  secretarului comunei.  
Preşedinte de sedintă,                                                                              Contrasemnează: 
COSMANCIUC VASILE     Secretarul comunei, 
    Taciuc Viorica Rodica 
BILCA,31.01.2011 
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