ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA CHIE§D
CONSILIUL LOCAL

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
BABTAN GHEORGHE

PROJECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011
SECTIUNEA DEDEZVOLTARE
Consiliul local al comunei Chie§d, intrunit in sedinta ordinara din 11 februarie 2011
Avand in vedere :
-referatul contabilitatii nr. 165/8.02.2011 privind prevederile bugetului pe anul 2011 pentru
sectiunea de dezvoltare.
-avizul comisiei de specialitate nr
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finance publice locale si a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.
In baza Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 si a art. 36 aliniat 4) litera a) din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
In temeiul art. 45 aliniat 2) litera a) si ale art 15 aliniat 1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata.
HOTARESTE:
Art. 1. Se aproba bugetul local al comunei Chiesd, judetul Salaj, pe anul 2011, sectiunea de
dezvoltare, astfel:
Suma totala a veniturilor propuse a se realiza este de 169,60 mi lei provenita din varsaminte din
sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare ,
La partea de cheltuieli s-au prevazut cheltuieli in suma de 169,60 mii lei din care
- Transferuri interne
22.000 lei,
- Constructii
53.600 lei,
Masini, echipamente si mijloace de transport
10.600 lei
- Alte active
fixe
83.400 lei.
Stabilite pe urmatoarele actiuni;
Administratia publica locala
27.000 lei,
Din care :
Transferuri interne
6.000 lei,
Camere de supravegere
10.600 lei
- Plan urbanistic general
10.400 lei.
-Cultura, recreere si religie
Din care :
- Utilitati la sala de sport
- Cheltuieli proiectare teren de fotbal
- Transferuri interne
Ridicari topo parcuri, zone verzi

142.600 lei,
53.600 lei,
60.000 lei,
16.000 lei
13.000 lei.

Art. 2. Se aproba Lista de investijii.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comuni si
compartimentul fmanciar contabil.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu :
Institutia Prefectului Judetului Salaj
Directia Generala a Finantelor Publice Salaj
Primarului comunei Chie§d
Compartimentul financiar contabil
Dosar sedinta
Cetatenii comunei prin afi§are
PRIMAR
CATANA IOAN

