ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

Nr. _____ din 17 .04.2013
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 prin care modifică
art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
“ În lunile aprilie, iulie şi octombrie,
măsuri financiare , la alin.(12) este prevăzut faptul că
pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii
principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de
către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia
bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu
gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să
nu înregistreze plăţi restante cât şi diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor
anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor
efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
În acest sens vă propun spre aprobare execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe
trimestrul I 2013 , prezentat în anexă .

PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 49 al. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare , modificată prin Ordonanţa nr. 63/
30.06.2010 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293 din 21 decembrie 2011 a bugetului de stat pe
anul 2012;
Având în vedere prevederile OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală ,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere execuţia bugetară pe semestrul I 2013 ;
In temeiul art. 45 al. (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată, modificată şi completată , emite următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli de pe trimestrul I 2013 ,
prevăzută în anexă care face parte integrantă din prevederile prezentei .

PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ

ROMANIA
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CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 25 din 25 .04.2013
Pentru aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2013
Consiliul local al comunei Cucuteni, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de
25 .04.2012 , conform dispoziţiei primarului comunei nr.45 din 19.04.2013 şi a convocatorului
nr. 889 din 19 .04.2013
Având în vedere prevederile art. 49 al. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare , modificată prin Ordonanţa nr.
63/ 30.06.2010 ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 293 din 21 decembrie 2011 a bugetului de stat
pe anul 2012;
Având în vedere prevederile OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală ,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere execuţia bugetară pe semestrul I 2013 ;
Având în vedere , nota de fundamentare nr.870
din 17.04.2013 , proiectul de
hotărâre, iniţiate de primar;
Având în vedere referatul comisiei de specialitate pentru avizarea proiectului de
hotărâre ;
In temeiul art. 36 , art. 45 al. (1) şi art. 115 al (1) litera „b” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală , republicată, modificată şi completată ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru trimestrul I 2013 ,
prevăzută în anexă care face parte integrantă din prevederile prezentei .
Art.2.Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta copie de pe prezenta
primarului comunei,Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii,
compartimentului de contabilitate .
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
GAVRILOAIE VASILE
CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 25.04.2013 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi din
numărul total de 9 consilieri în funcţie

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr.______din____________2013

RAPORT

DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind execuția de venituri și cheltuieli pe trimestrul i 2013
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale , buget finanţe
administrarea domeniului public şi privat al comunei , juridică şi de disciplină
întrunită în şedinţă în data de 18.04.2013 a analizat proiectul de hotărâre, nota de
fundamentare şi raportul de specialitate.
Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat şi-l propune Consiliului Local
spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată.
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