ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli
al comunei Salcia,judetul Prahova pe anul 2011
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a Primarului comunei Salcia nr.221/10
februarie 2011, Referatul Compartimentului Financiar-Contabil , nr
205/08 februarie 2011privind aprobarea bugetului propriu al comunei
Salcia pe anul 2011;
- Prevederile art.4 din Legea nr. 286/2010 – Legea bugetului de stat
pe anul 2011 ;
- Prevederile art 19 alin.1 din Legea nr.273/2006 – Legea finantelor
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile hotararii nr.10/03.02.2011 a Consiliului judetean Prahova
- Prevederile Deciziei nr.53/04 februarie 2011a Directorului Executiv
al Directiei Generale a Finantelor Publice Prahova ;
- In temeiul art.36 , alin.(4),lit.a) din Legea nr.215/2001,republicata,
privind administratia publica locala,
Consiliul local al comunei Salcia, judetul Prahova adopta prezenta ,
HOTARARE:
Art. 1 – Se aproba bugetul propriu al comunei Salcia pe anul 2011, la
venituri totale in suma de 1.100.340 lei si la cheltuieli totale in suma de
1.180.430 lei, conform anexei nr.1.
Art.2 - Se aprobă secţiunea de funcţionare la venituri în sumă de
940.340 lei şi cheltuieli în sumă de 952.730 lei, conform anexei nr.2.
Art.3 - Se aprobă secţiunea de dezvoltare la venituri în sumă de 160.000
lei şi la cheltuieli în sumă de 227.700 lei, anexei nr.3 .
Art.4 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2011, conform
anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă numărul de personal pentru aparatul de specialitate al
Primarului şi fondul de salarii de bază, conform anexei nr.5.
Art.6 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 408,00 mii
lei secţiunea de funcţionare, precum şi fondul de salarii de bază şi numărul
de personal pe anul 2011, ale Scolii cu clasele I-VIII Salcia, conform anexei
nr.6.
Art.7 Se aprobă utilizarea excedentului rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2010, în sumă de 80.090 lei, astfel:
- 67.700 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
- 12.390 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din
decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare în anul curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a
eventualelor deficite ale secţiunii de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la
sfârşitul exerciţiului bugetar.
Art. 8 - Anexele de la nr.1 la nr.6, fac parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 9 - Primarul comunei Salcia impreuna cu aparatul de specialitate al
acestuia, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 10 - Secretarul comunei Salcia va aduce la cunostinta prevederile
prezentei hotarari.
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