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A N U N Ţ  

 

 

                 Primarul  comunei  Ion  Creangă , judeţul  Neamt,  Ing. Prichici  Petrică , aduce  la  cunoştinţă  

publică  cetăţenilor  comunei  Ion Creangă , în  conformitate  cu  prevederile  art. 7 , lit.”a” Legii  nr.  52 

/2003  privind  transparenţa  decizională  in administraţia  publică  locală proiectul de hotărâre  pentru 

aprobarea  bugetului  local  pe  anul 2011. 

 

 

Primar 

Ing PRICHICI PETRICA 
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PROIECT  DE   HOTĂRÂRE 

 

Privind   aprobarea    bugetului   local   pe  anul 2011, 

al Comunei  Ion Creangă. 

 

 Consiliul  local  al comunei Ion Creanga,judetul  Neamt   . 

            Văzând  referatul  intocmit  de ec.  Tanasu  Leopold – Orest ,  înregistrat  la nr. 186  din  10.01.2011,  

prin  care domnul  contabil  susţine  aprobarea  bugetului  local  al  comunei  Ion Creangă  pe  anul 2011 ,a  

Expunerii de motive   nr. 187 din  10.01.2011 a  primarului   comunei   prin  care  propune  aprobarea  

bugetului   general  al comunei  Ion Creanga  pentru  anul 2011  .  

              Avand in  vedere   prevederilor  Legii  nr.  273 /2006  privind  finaţele  publice  locale , cu  

modificările  şi  completarile  ulterioare  si  a  Legii  bugetului de  stat pe  anul 2011 ,  nr. 286 / 2010. 

             Luand  act  de avizul  favorabil al  comisiilor  de specialitate . 

In temeiul  dispozitiilor art.36 alin.(2) ,lit.”b”; alin.(4) lit.”a”; art.45,alin(2),lit”a”  si  ale art.115  alin (1) , 

lit.”b” din Legea  administraţiei   publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare: 

 

PROPUNE : 

 

  Art. 1 Se aprobă  bugetul general al  comunei Ion Creanga , judetul  Neamt , pe  anul 2011 

,la  venituri  in  suma de   3788  mii lei , iar  la  cheltuieli   in suma  de 4021 mii  lei , cu  un  deficit  de 233 

mii lei , ce va  fi  finantat  din execedentul   anilor  precedenti , conform  anexei  nr. 1  . 

              Art. 2 Se aprobă  bugetul local  al  comunei Ion Creanga ,judetul  Neamt , pe  anul 2011 ,la  

venituri  in  suma de   3788  mii lei , iar  la  cheltuieli in   suma  de 4021 mii  lei , cu  un  deficit  de 233 mii 

lei (  finantat  din execedentul   anilor  precedenti ), conform  anexei  nr. 2  . 

              Art. 3  Se  aproba  bugetul local , sectiunea  de  functionare  a  comunei  Ion Creanga , judetul  

Neamt , pe  anul 2011, in  suma de  3053 mii  lei  , atat  la  partea  de venituri  cat  si  la  partea de  cheltuieli 

,  conform  anexei  nr. 3.  

              Art. 4 Se aprobă  bugetul  local  sectiunea de  dezvoltare a  comunei  Ion Creanga , judetul  

Neamt pe  2011 , la  venituri in  suma de  735 mii lei , iar  la  cheltuieli in  suma de 968 mii lei , cu  un  

deficit de 233 mii lei(  finantat  din execedentul   anilor  precedenti ), conform  anexei  nr. 4  .              

               Art. 5 Se  aproba  bugetul institutiilor  publice  finantate integral sau partial din venituri proprii- 

sectiunea de functionare  a comunei  Ion Creanga , judetul  Neamt  pe  anul 2011 in  suma de  92  mii lei  

atat  la  partea de venituri  cat  si  la  partea de  cheltuieli , conform  anexei  nr. 5. 

               Art. 6 Se  aproba  bugetul institutiilor  publice  finantate integral sau partial din venituri proprii- 

sectiunea de dezvoltare   a comunei  Ion Creanga , judetul  Neamt  pe  anul 2011 in  suma de  12 mii lei  atat  

la  partea de venituri  cat  si  la  partea de  cheltuieli , conform  anexei  nr. 6. 



              Art.7  Se  aproba  Lista  obiectivelor de investitii  cu  finantare  integral  de  la  bugetul local  

repartizate  pentru  lucrari  in  continuare , lucrari noi  si  alte  cheltuieli d e investitii  pe  anul 2011, 

conform  anexei  nr. 7  

              Art.8  Se  aproba programul de  investitii  publice  pe  grupe  de investitii  si  surse  de  finantare  

conform  anexei nr. 8 . 

              Art.9 Se  aproba   utilizarea excedentului  anilor  precedenti   in  suma de 233 mii  lei  

pentru  finantarea  deficitului de  dezvoltare a  bugetului local , la  obiectivele  de investitii :  

Reparatii capitale  la  Scoala  de Arte si Meserii  Ion Creanga in  suma de  50 mii  lei  si  

 Construire  Camin cultural nou , P+M , sc= 515 ( lucrari in continuare ) in  suma  de  183 mii lei  

              Art. 10 Se  aproba  pentru  anul 2011  decontarea  contravalorii  abonamentelor  cadrelor  

didactice   navetiste , conform  actelor  justificative  prezentate  in  unitate . 

             Art.11. Primarul   comunei  Ion Creangă , Ing.  Prichici  Petrica   si  contabilul  sef  al  primariei  Ec. 

Tansanu  Leopold ,  va  asigura  aducerea  la  îndeplinire a  prevederilor  prezentei  hotărâri. 

             Art. 12  Secretarul  comunei   va  comunica  prezenta  instituţiilor  si  persoanelor  interesate  . 

 

 

 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR 

ING PRICHICI PETRICA 


