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EXPUNERE  DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciţiului bugetar  pe  anul  2011 

 
 

  Subsemnatul  Ing.  Prichici  Petrica  , primarul  comunei  Ion Creanga ,  

 Avand  in  vedere  prevederile  Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală-

republicată,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ,,consiliul local, aprobă la propunerea 

primarului , bugetul propriu , virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi 

contul de încheiere a exerciţiului bugetar”. Termenul pentru aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar este prevăzut în Legea nr.273 privind Finanţele publice locale, art.49 

aliniat (12) În lunile aprilie, iulie şi octombrie, 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: 

a) să nu înregistreze plăţi restante; 

b) 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. 

Bugetul propriu al  Comunei  Ion Creanga pe anul 2011 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local Ion Creanga  nr. 2 / 2011 cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  care  constau  in  

rectificari  de buget, precum  si  in  baza   în baza Legii bugetului nr.286/2010 .  

      În conformitate cu prevederile art.104 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a) şi lit.b), din Legea 

nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale – republicată,, propun spre aprobare 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 30  decembrie 2011 conform anexei  

privind contul de execuţie al bugetului local – total , conform  anexei paete  integranta . 
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