ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.16/2011
privind aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu pe anul 2011.CONSILIUL LOCAL TALMACIU, intrunit in sedinta ordinara din data de 7.02.2011;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Examinand notele de fundamentare intocmite de sef serviciu contabilitate prin care se
propune aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu pe anul 2011 si Programul de investitii pe
anul 2011; precum si expunerea de motive nr.787/2011 a primarului orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
In baza art.1 alin.2 litera a raportat la art.19 alin.1 litera a, art.25,26, art.39 alin.3,4,5,6,
art.41, art.45, art.46 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii
286/2010-legea bugetului de stat;
In temeiul art.36 alin.2 litera b raportat la alin.4 lit.a , d,e,f si art.45 alin.1 si alin.2 litera a,
litera d, art.115 ain.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba nota de fundamentare a bugetului local pe anul 2011 conform anexei 1 si
bugetul local al Orasului Talmaciu pe anul 2011 –sectiunea de functionare venituri si cheltuieli ,
conform anexei 2 , care fac parte din prezenta hotarare.
Art.2-Se aproba Veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare pe anul 2011 , conform
anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotatare,
Art.3-Se aproba bugetul institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial
din venituri proprii –venituri si cheltuieli- pe anul 2011, conform anexelor 4-5 care fac parte
integranta din prezenta hotarare,
Art.4-Se aproba nota de fundamentare a bugetului creditelor interne si creditele interne pe
anul 2011, conform anexelor 6 -7 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5-Se aproba Lista obiectivelor de investitii noi pentru anul 2011, cu finantare din
bugetul local , conform anexei 8 , lista obiectivelor de investitii pentru anul 2011 , cu finantare din
imprumutul bancar, conform anexei 9 , lista obiectivelor de investitii cu finantare din fonduri ale
Administartiei Fondului de Mediu, conform anexei 10 si lista pozitiei “Alte cheltuieli de investitii “
pentru anul 2011 defalcate pe categorii de bunuri, conform anexei 11 , care fac parte integranta din
prezenta hotarare .
Art.6-Se aproba bugetul local al orasului Talmaciu pe anul 2011 si a listelor de investitii
pentru anul 2011 , conform anexelor 1-11 .
Art.7-Indeplinirea prezentei revine primarului orasului Talmaciu prin compartimentele
contabilitate si investitii.
Adoptata in Talmaciu la
07.02.2011
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