ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DELENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA

Nr. 7

privind aprobarea bugetului local al comunei Deleni, judetul Vaslui, pentru anul 2011 si
incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2010 ;

- avand in vedere adresa cu nr.2295 / 31.01.2011 a Directiei Generale a Finantelor
Publice
Vaslui,
prin care se comunica repartizarea sumele defalcate din TVA pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate pe anul 201 in bugetul local a comunei Deleni;
- prevederile ,art.1,alin.2,art.19, alin. “1” , lit. a, ”a”, art. 21, alin.1, lit. ”a”, art.26,alin.”3” ,
art.41 si art.58,alin.3 si 4, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile
si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 286/2010 – privind bugetul de stat pe anul 2011 ;
- in temeiul prevederilor art. 27, art. 36, alin. (2), lit. d) , alin. (4), lit. a) ; art. 45, alin. (2),
lit. a) si art.115) , alin. (1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala –
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DELENI, JUDETUL VASLUI ;
HOTARASTE:
Art. 1. – Bugetul local al comunei Deleni, judetul Vaslui, cuprinde resurse financiare
repartizate actiunilor autoritatilor publice locale, invatamant, sanatate, asistenta sociala, cultura,
transporturi, transferuri si alte actiuni de interes local, care se compune din venituri proprii,
sume defalcate din TVA, sume defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetului
local.
Art. 2. – Bugetul local al comunei Deleni, judetul Vaslui pentru anul 2011, se compune
din venituri si cheltuieli in suma totala de 5.875 mii lei, care sunt repartizate pe capitole si
subcapitole bugetare conform anexei nr.1.
Art. 3. – Se aproba bugetul institutiei publice finantate din venituri proprii si subventii –
Camin Cultural din subordinea Consiliului local, din venituri si cheltuieli extrabugetare in suma
de 20 mii lei , conform anexei nr.2.

Art. 4. – Se aproba bugetul de venituri a activitatilor finantate integral din venituri
proprii (extrabugetare - pasune) in suma de 87 mii lei, la partea de venituri si cheltuieli conform
anexei nr.3.
Art. 5.- Se aproba contul de executie in afara bugetului local 2010(fond de rulment) in
suma de 1.137.473 lei la partea de venituri si in suma de 33.873 lei la partea de cheltuieli,
rezultand un excedent de 1.103.600 lei, conform anexei nr.4.
Art. 6- Se aproba lista de investitii din bugetul local in suma de 260 mii lei (buget local)
,conform anexei nr.5.
Art. 7 - Se aproba lista de investitii pentru anul 2011, din bugetul local , in suma
totala de 4.000 mii lei (din FEN),conform anexei nr.6.
Art. 8
Se aproba incheierea contului de executie a bugetului local al comunei
Deleni, pe anul 2010, la partea de venituri in suma de 10.237.596,00 lei si la partea de cheltuieli
in suma de 9.104.102,00 lei, cu un excedent de 1.133.494,00 lei, care s-a virat in fondul de
rumlent, conform anexei nr.7.
Art. 9- Se aproba Programul de dezvoltare locala al obiectivelor de investitii prin
achizitii publice pentru anul 2011, conform anexei nr.8
Art. 10 – Anexele cu nr.1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, si 8 privind detalierea bugetului local
pentru anul 2011 si incheierea contului exercitiului bugetar pentru anul 2010, fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 11 – Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza primarul si
compartimentul contabilitate a comunei Deleni, care vor urmari veniturile si cheltuielile bugetare
permanent.
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