
     R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU 
CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                    H O T A R A R EH O T A R A R EH O T A R A R EH O T A R A R E    
               privind aprobarea bugetului  local  de venituri si cheltuieli al 
comunei Ciprian Porumbescu, judetul Suceava, pe anul 2011; 

 

 Consiliul local al comunei Ciprian Porumbescu judetul Suceava; 

 Avand in vedere: 
• raportul prezentat de domnul Nimitean Dumitru, Primar al comunei 

Ciprian Porumbescu , privind aprobarea bugetului pe anul 2011 
,nr.124/24.01.2011; 

• raportul de specialitate nr.125/24.01.2011,din cadrul Primariei 
comunei Ciprian Porumbescu; 

• raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local; 

• prevederile art. 33 alin.3 si art.39 alin.6 din Legea nr.273/2006-privind 
finantele publice locale; luând în considerare prevederile art. 9 din 
Carta Europeanã a Autonomiei Locale, adoptatã la Strasbourg la 15 
octombrie 1985 si ratificatã prin Legea nr. 199/1997, prevederile Legii 
nr.286/2010,legea bugetului de stat pe anul 2011; prevederile Legii 
nr.69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetara;adresa DGFP 
Suceava nr.60221/6.01.2011,adresa CJ Suceava nr.234/5.01.2011; 

           În temeiul prevederilor art.36, alin.4 ,lit. a ,art.45 alin.1 ,art.115 alin.1 
lit.b din Legea nr.215/2001-a  administraŃiei publice locale ,republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
                                             H O T A R A S T E:H O T A R A S T E:H O T A R A S T E:H O T A R A S T E:    

  Art.1.... Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al 
comunei Ciprian Porumbescu, judetul Suceava conform  Anexei ,  care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Se aproba bugetul  institutiilor publice finantate integral din venituri 
proprii  pe anul 2011,conform Anexei ,  care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 Art.3    .... Primarul comunei si compartimentul financiar-contabil vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
   PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA,                         
   Morosan Corneliu Alexandru                 Secretar comuna, 
              Covrig Riulet Constantin 
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                    ROMANIA,JUDETUL SUCEAVA, PRIMARIA COMUNEI CIPRIAN PORUMBESCU , 

                      TEL/FAX 0230551662     , E-MAIL:PRIMARIACIPRIANPORUMBESCU@YAHOO.COM 

 
R O M Â N I A  

 JUDEłUL SUCEAVA 
 PRIMĂRIA COMUNEI CIPRIAN PORUMBESCU 

            Nr. 124/24.01.2011 
 

 

                                                     RAPORT 
LA  PROIECTUL DE  H O T A R A R E privind 

aprobarea bugetului local al comunei Ciprian Porumbescu,judetul 
Suceava ,pe anul 2010; 

 

 

Avand in vedere prevederile art. 33 alin.3 si art.39 alin.6 din Legea nr.273/2006-
privind finantele publice locale; luând în considerare prevederile art. 9 din Carta 
Europeanã a Autonomiei Locale, adoptatã la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si 
ratificatã prin Legea nr. 199/1997, prevederile Legii nr.286/2010,legea bugetului 
de stat pe anul 2011; prevederile Legii nr.69/2010 privind responsabilitatea fiscal-
bugetara;adresa DGFP Suceava nr.60221/6.01.2011,adresa CJ Suceava 
nr.234/5.01.2011;propun Consiliului Local prezentul proiect de hotarare care 
constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe capitole şi 
subcapitole, al cheltuielilor pe destinaŃii, bugetele Fondului naŃional unic de 
asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, 
precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2011. 

 

 

 

 

    INITIATOR 
    PRIMAR, 
                 Nimitean Dumitru 
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     R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                     

                                                                         H O T A R A R EH O T A R A R EH O T A R A R EH O T A R A R E    
               privind aprobarea bugetului  local  de venituri si cheltuieli al 
comunei Ciprian Porumbescu, judetul Suceava, pe anul 2011; 

 

 Consiliul local al comunei Ciprian Porumbescu judetul Suceava; 

 Avand in vedere: 
• raportul prezentat de domnul Nimitean Dumitru, Primar al comunei 

Ciprian Porumbescu , privind aprobarea bugetului pe anul 2011 
,nr.124/24.01.2011; 

• raportul de specialitate nr.125/24.01.2011,din cadrul Primariei 
comunei Ciprian Porumbescu; 

• raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local; 

• prevederile art. 33 alin.3 si art.39 alin.6 din Legea nr.273/2006-privind 
finantele publice locale; luând în considerare prevederile art. 9 din 
Carta Europeanã a Autonomiei Locale, adoptatã la Strasbourg la 15 
octombrie 1985 si ratificatã prin Legea nr. 199/1997, prevederile Legii 
nr.286/2010,legea bugetului de stat pe anul 2011; prevederile Legii 
nr.69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetara;adresa DGFP 
Suceava nr.60221/6.01.2011,adresa CJ Suceava nr.234/5.01.2011; 

           În temeiul prevederilor art.36, alin.4 ,lit. a ,art.45 alin.1 ,art.115 alin.1 
lit.b din Legea nr.215/2001-a  administraŃiei publice locale ,republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
                                             H O T A R A S T E:H O T A R A S T E:H O T A R A S T E:H O T A R A S T E:    

  Art.1.... Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al 
comunei Ciprian Porumbescu, judetul Suceava conform  Anexei ,  care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2    .... Primarul comunei si compartimentul financiar-contabil vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 
      

   INITIATOR,                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
       PRIMAR,                      SECRETAR COMUNA, 



NIMITEAN DUMITRU             COVRIG RIULET CONSTANTIN 
 
 
 
 

                   ROMANIA,JUDETUL SUCEAVA, PRIMARIA COMUNEI CIPRIAN PORUMBESCU , 

                      TEL/FAX 0230551662     , E-MAIL:PRIMARIACIPRIANPORUMBESCU@YAHOO.COM 

 
R O M Â N I A  

 JUDEłUL SUCEAVA 
 PRIMĂRIA COMUNEI CIPRIAN PORUMBESCU 

         Nr. 125/24.01.2011 
 

 

RAPORT de specialitate 
LA  PROIECTUL DE  H O T A R A R E 

aprobarea bugetului local al comunei Ciprian Porumbescu,judetul 
Suceava ,pe anul 2011; 

 
 

  AutorităŃile administraŃiei publice locale au următoarele competenŃe şi 
responsabilităŃi în ceea ce priveşte finanŃele publice locale: 
    a) elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiŃii de echilibru bugetar, la 
termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege; 
    b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor 
locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităŃilor administrativ-teritoriale, prin 
compartimente proprii de specialitate, în condiŃiile legii; 
    c) urmărirea şi raportarea execuŃiei bugetelor locale, precum şi rectificarea 
acestora, pe parcursul anului bugetar, în condiŃii de echilibru bugetar; 
    d) stabilirea şi urmărirea modului de prestare a activităŃilor din domeniul 
serviciilor publice de interes local, inclusiv opŃiunea trecerii sau nu a acestor 
servicii în răspunderea unor operatori economici specializaŃi ori servicii publice de 
interes local, urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul colectivităŃilor 
locale; 
    e) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a 
unităŃilor administrativ-teritoriale; 
    f) contractarea directă de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu 
şi lung, şi urmărirea achitării la scadenŃă a obligaŃiilor de plată rezultate din 
acestea; 
    g) garantarea de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, 
şi urmărirea achitării la scadenŃă a obligaŃiilor de plată rezultate din împrumuturile 
respective de către beneficiari; 
    h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuŃiei bugetare, în 
condiŃii de eficienŃă; 



    i) stabilirea opŃiunilor şi a priorităŃilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor 
publice locale; 
    j) elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de 
dezvoltare în perspectivă a unităŃilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării 
bugetelor locale anuale; 
    k) îndeplinirea şi a altor atribuŃii, competenŃe şi responsabilităŃi prevăzute de 
dispoziŃiile legale 
AutorităŃile deliberative pot aproba înfiinŃarea de activităŃi integral finanŃate din 
venituri proprii pe lângă unele instituŃii publice, finanŃate potrivit art. 67 alin. (1) 
lit. a), stabilind totodată domeniul de activitate, categoriile de venituri, natura 
cheltuielilor, sistemul de organizare şi funcŃionare a acestor activităŃi. 
     Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităŃile finanŃate integral din venituri 
proprii se aprobă odată cu bugetul instituŃiei publice de care aparŃin. 
     În situaŃia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităŃilor finanŃate 
integral din venituri proprii, cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor 
realizate. 
     Excedentele rezultate din execuŃia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii se reportează în anul următor cu 
aceeaşi destinaŃie sau se preiau ca venit la bugetul local, potrivit hotărârii 
autorităŃilor deliberative. 
                    
 
 

                                            Referent Contabil , 
                                                Rusu Elena 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA  

COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

 

                         RAPORT   DE   AVIZARE RAPORT   DE   AVIZARE RAPORT   DE   AVIZARE RAPORT   DE   AVIZARE     

 

 

 

 

Comisiile reunite, avizeaza favorabil prezentul proiect de 
hotarare (privind aprobarea bugetului  local  de venituri si cheltuieli al 
comunei Ciprian Porumbescu, judetul Suceava, pe anul 2011) pe care il 
inainteaza Consiliului Local Ciprian Porumbescu,judetul 
Suceava,spre dezbatere si aprobare, dupa ce acesta a fost  analizat 
de prezentele comisii . 
 
 

 

 

 

 

      Presedinte de comisie 1, 

           Hrisca Toader 

 

 

Presedinte de comisie 3, 

  Cailean Domnica 

 

    

       Presedinte de comisie 2, 

           Hancean Constantin 

 



 


