ROMÂNIA
JUDEłUL SUCEAVA
COMUNA TODIREŞTI
Consiliul local
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului comunei Todireşti, judeŃul Suceava, pe anul 2011
Consiliul local al comunei Todireşti, judeŃul Suceava;
Analizând raportul primarului comunei Todireşti, privind aprobarea
bugetului local pe anul 2011, înregistrat sub numărul 4949 din 28 decembrie 2010.
Având în vedere :
- raportul compartimentului buget –contabilitate, taxe şi impozite din aparatul de
specialitate al primarului comunei Todireştiu,judeŃul Suceava înregistrat sub numărul 428 din 07
februarie 2011;
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget,finanŃe,administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecŃia mediului şi turism;
raportul de avizare al Comisiei pentru pentru învăŃământ sănătate şi familie, muncă şi
protecŃie socială, activităŃi social - culturale, culte, protecŃie copii ;
raportul de avizare al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăŃenilor ;

În conformitate cu prevederile :
- Legii nr. 286 din 28 ianuarie 2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
art. 19, alin. (1), lit. a) şi b) , art. 20, alin.(1), lit.a) şi art. 39, alin. (4), /5), (6) şi (8), art. 4148 şi art. 58, alin. (1), lit. a) şi alin 12, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanŃele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Consiliului judeŃean Suceava nr. 1 din 5 ianuarie 2011;
adresa DirecŃiei Generale a FinaŃelor Publice a judeŃului Suceava nr. 60.022 din 6
ianuarie 2010.

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.b), alin. (4), lit. a) ,art.45, alin.(2), lit. a) şi art.47
din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Todireşti,
judeŃul Suceava, pe anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. – Aprobă suma de 487.000 lei ca sursă de finanŃare a cheltuielilor
secŃiunii de dezvoltare.

Art.3. – Primarul comunei Todireşti, judeŃul Suceava va analiza periodic
execuŃia bugetară şi va face propuneri de rectificare a bugetului comunei ca urmare a
unor măsuri fiscale şi ale rectificării legii bugetului de stat pe anul 2011.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
Contrasemnează,
Secretarul comunei,
L.S.

Pentelescu Ilie
Tipa Emilian

Todireşti, 10 februarie 2010
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