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HOTĂRÂREA NR. 01
din 19 IANUARIE 2012
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local
al Oraşului Buftea pe anul 2011 a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2011

Consiliul local al oraşului Buftea
Având în vedere:
•
Prevederile Capitolului IV alin. 4.16.3. litera b) din Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr. 2985/16.12.2011 publicat în Monitorul Oficial nr.909/21.12.2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011 ;
•
Raportul de specialitate al Directiei Economice ;
•
Expunerea de motive a domnului Ion Stoica, primarul oraşului Buftea ;
•
În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice
locale ş i ale Legii nr. 82/1991 a contabilităţii , cu modificările şi completărife ulterioare;
•
Avizul comisiei buget finanţe ;
In temeiul art. 36 alin.(1) si (2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit. a) si al art.45 alin. (2) lit. a)
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificările si completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Oraşului
Buftea pe anul 2011 a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2011 în sumă de
3.499.092,44 lei, astfel:
Sectiunea de dezvoltare:
' Venituri
408.371,25 lei
Plăti
3.907.463,69 lei
Deficit = 3.499.092,44 lei
(2) Deficitul secţiunii de dezvoltare al bugetului local al oraşului Buftea pe anul
2011 în suma de 3.499.092,44 lei va fi acoperit din excedentul anilor precedenti care, după
această operaţiune, devine în sumă de 7.170.114,19 lei.
Art. 2. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia serviciilor de specialitate şi Instituţiei
Prefectului judeţului Ilfov.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local
al Orasului Buftea pe an ul2011 a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul2011
şedinţa C.L. Buftea din
.01.2012

Având în vedere prevederi le Capitolului IV ali n. 4.1 6.3 . litera b) din OMFP nr. 2985116.12.2011
publicat in M.O. nr. 909/2 1.12.20 Il pentru aprobarea normelor metodologice priv ind incheierea exercitiului
bugetar al anului 20 I l, ale art. 58 din L273/2006 privind finantele publice locale, Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, raportul de specialitate a Directiei economice din cadrul primariei
orasului Buftea, se propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului
local al orasului Buftea pentru anul 2011 in suma de 3.499.092,44 lei astfel:

Sectiun ea de functionare:

Venituri = 36.9 19.405,38 lei
Plati
= 34.949.773,94 lei
Excedent = 1.969.631,41 lei

Sectiunea de dezvoltare:

Venituri
Plati
Deficit

408.371,25 lei
3.907.463,69 lei

=

3.499.092,44 lei

Deficitul sectiunii de dezvoltare al bugetului local al orasului Buftea pe anul 2011 in suma de
3.499.092,44 lei va fi acoperit din excedentul ani lor precedenti care, dupa aceasta operatiune, devine in
suma de 7. 170.114,19 lei.
Fata de cele expuse propun aprobarea prezentului proiect de hotarare.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local
al Orasului Buftea pe anul 2011 a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul2011
şedinţa C.L. Buftea din
.01.2012

Având în vedere prevederile Capitolului IV al in. 4.16.3. litera b) din OMFP nr. 2985/16. 12.201 1
publicat in M.O. nr. 909/21.12.2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului
bugetar al anului 2011, ale art. 58 din L273/2006 privind finantele publice locale, Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, se propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de
dezvoltare a bugetului local al orasului Buftea pentru anul 2011 in suma de 3.499.092,44 lei astfel:

Sectiunea de functionare:

Venituri = 36.919.405,38 lei
Plati
= 34.949.773,94 lei
Excedent = 1.969.631 ,41 lei

Sectiunea de dezvoltare:

Venituri
Plati
Deficit

=

408.371 ,25 lei
3.907.463,69 lei
3.499.092,44 lei

Deficitul secti unii de dezvo ltare al bugetului local al orasului Buftea pe anul 20 11 in suma de
3.499.092,44 lei va fi acoperit din excedentul ani lor precedenti care, dupa aceasta operatiune, devine in
suma de 7.170.1 14,19 lei.

Fata de cele expuse propun initierea unui proiect de hotarare.
DIRECTOR EXECUTIV,
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA
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Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului local al oraşului Buftea pe anul 2011 a deficitului
secţiunii de dezvoltare pentru anul 2011
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Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului local al oraşului Buftea pe anul 2011 a deficitului
secţiunii de dezvoltare pentru anul 2011
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