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PROJECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Consiliul local al comunei Chie§d, intrunit in sedinta ordinara din 11 februarie 2011
Avand in vedere :
-referatul contabilitatii nr. 164/8.02.2011 privind prevederile bugetului pe anul 2011 pentru
sectiunea de funcfionare.
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale §i a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
-avizul comisiei de specialitate nr
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. 115 aliniat 1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica, republicata.
HOTARESTE :
Art. 1. Se aproba bugetul local al comunei Chiesd , jud Salaj pe anul 2011, sectiunea de
functionare, astfel:
Din totalul veniturilor propuse in suma de 1.795,80 mi lei se v-or realiza din surse proprii
veniruri in suma de 158,80 mii lei, suma de 1.637 mii lei ,cote defalcate din impozitul pe venit si taxa
pe valoarea adaugata ;
Veniturile proprii in suma de 158,80 mii lei, se compun din:
impozite si taxe de la populatie
124.000 lei,
venituri de la persoane juridice,imp. pe cladiri si teren
7.000 lei,
venituri din amenzi,despagubiri,venituri din inchirieri,alte venituri. 197.400 lei,
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finanfarea sectiunii de dezvoltare a
bugetului local
(minus) -169.600 lei
La partea de cheltuieli s-au prevazut cheltuieli in suma de 1.795,80 mii lei din care
- Cheltuieli de personal
948.000 lei,
- Cheltuieli materiale
705.800 lei,
- Fond de rezerva
98.000 lei,
Asistenta sociala
44.000 lei,

Stabilite pe urmatoarele actiuni;

-

Administratia publica locals
Alte serv.publice generale,fond rezerva
Ordine publica
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asistenta sociala
Servicii de dezvoltare publica
Protectia mediului - salubrizare
Transporturi - drumuri

370.500 lei,
98.000 lei,
16.800 lei,
778.000 lei,
12.300 lei,
65.300 lei,
165.000 lei,
90.400 lei,
173.500 lei,
26.000 lei

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si
compartimentul financiar contabil, impozite si taxe locale.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu :
-Institutia Prefectului Judetului Salaj
-Directia Generala a Finantelor Publice Salaj
-Primarul comunei Chiesd
-Compartimentul financiar contabil
-Dosar sedinte
-Cetafenii comunei, prin afisare.
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