
ROMANIA
JUDETUL MURES

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H o T A n A R E A  N r .  1
din 1O februarie 2011

privind aprobarea bugeturui comunei Livezeni pentru anul
2011

Consiliul Local Livezeni,intrunit in gedinld ordinarb,

V5zand Raportul la proiectul de hotdrdre privind aprobarea bugetului ComuneiLivezeni pentru anul 2011,
Tin6nd seama de HotSrarea Consiliului.Judelean Mureg nr.2llL.0l.2011privindaprobarea bugetului.consiliului judefean,a nivelelor de echilibrare a ougeiJor tocate ateunitdtilor administrativ teritoriale pe inul 2011,
Ludnd Tn considerare Decizia DGF l,luieg nr.33/24.0L.2011 privind repaftizareaunor sume
Potrivit prevederilor Legii nr.286[2070 privind aprobarea bugetului de stat pe anul20LL,^
In conformitate cu articolelor nr.l4.gi 58 din Legea nr.273/2006 privind finanlelepublics locale,.cu modificbrire gi compretirire urterioa re, "
In temeiul dispoziliitor art. nr.36 a]i1 (+) tit. (;) 9i a art.nr.45 atin (1) din Legeanr'215/2001 privind administralia publicb 

-localS,republicatd, 
cu rb-oin.erit. 9icompletbrile ulterioare,

h o t i r S g t e :

. . Aft.l. Se aproba bugetul local pe anul 2011, la venituriin suma de 4.846.000 leigi la cheltuieli in suma de 5.411.000 lei, pe sediune oe runcgion.r.;., *q,r* ;;dezvoltare.

4t.2. Se aproba ftnanlarea deficitului secliunii de dezvoltare in suma de 565.000lei din excedentul anilor precedenli.

4ft.3. Se aproba utilizarea temporari din excedentul anilor precedenli a sumei
de 200.000 lei in cazul inregistrSrii unor goluri de cas5 provenite Oin decalaie intre
veniturile gi cheltuielile anului curent , precum gi pentru acoperirea definitiv5 a
eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciliului bugetar 2011.



Aft'4' Se aprobd repartizarea veniturilor pe capitole gi subcapitole 9i acheltuielilor pe acliuni 9i titluri, pe secliunea de funclionare gi secliunea de dezvoltareconform anexei nr.1

Aft's. Se aprob5 detalierea cheltuielilor pe articole 9i aliniate, conform anexeinr.2.
Art'6. Se aprobi lista cheltuielilor de capital cu finanlare din alocalii bugetarepentru anul 2011 pentru Consiliul Local Livezeni, in sumi de :sr.ooo tei, conformProgramului de investifii din anexa nr.3

Att.7. Se aprobd cofinanlarea din bugetul local cu suma de 856.7g1 lei 9i listaproiectului finantat din. fonduri nalionale gi externe nerambursabile pe anul 2oLtconform figei obiectivului anexat.

. Aft.8.Se aproba bugetul instituliilor publice finanlate din venituri proprii gisubventii, la venituri in suma de 42.000 lei la cheltuieli in suma de 60.000 lei, deficitulde 18.000 lei se finanlezi din excedentul anilor precedenli conform anexei nr.4

Aft'g. ordonatoul de credite r5spunde de executarea bugetului aprobat conformprezentei hotdr6ri cu respectarea dispoziliilor legale.

Aft.10. Anexele de la nr.l la nr.4 fac parte integrantS din prezenta hotir6re

Aft.ll, Copia prezentei hotirAri se comunic5:
- Institutiei prefectului - judelul Mureg
- Primarului comunei Livezeni
- Compaftimentcontabilitate
- Spre afigare

P R E 9 E D I N T E  D E S E D I N T A ,
Toldi Gyongyike

Contrasemneaz6,
secretar

Hangan Aurelia


