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H O T Ă R Â R E A nr. 6 din 10 februarie 2011
privind aprobarea bugetului general al comunei Malnaş
pe anul 2011

Consilul Local al comunei Malnaş, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 10 februarie 2011,
Analizând expunerea de motive a Primarului comunei Malnaş asupra
proiectului de hotărâre privitor la obiectul sus-menţionat,
Având în vedere:
Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil din
cadrul Primăriei comunei Malnaş,
Avizul favorabil al Comisiei de activităţi economico-financiare din
cadrul Consiliului local al comunei Malnaş,
Avizul favorabil al Secretarului comunei Malnaş,
Văzând repartizarea pentru comuna Malnaş a sumelor defalcate pe
anul 2011 din unele venituri ale bugetului de stat pentru susținerea
programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care
necesită cofinanțare locală, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr.2/2011,
Văzând Decizia nr. 11/12.01.2011 emisă de directorul executiv al
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Covasna, prin care au fost repartizate
bugetelor locale sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate, precum ți sumele defalcate din
taxa pe valoare adăugată ți cotele defalcate din impozitul pe venit, ambele
pentru echilibrarea bugetelor locale,

În conformitate cu art.19 alin.(1), art.20 alin.(1) lit.”a”, art. 26 şi art.39
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea bugetului de
stat pe anul 2011 nr.286/2010, Ordinul comun al ministrului administraţiei şi
internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea
nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general
centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, art.45 alin.(2) lit.”a”
şi art.115 alin.(1) lit. „b” din Legea administrației publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările ți completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă bugetul general al comunei Malnaş pe anul 2011,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din anii precedenți,
în sumă de 273.918,84 lei, pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului local,
în forma prezentată conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă lista de investiții pe anul 2011, conform anexei 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Malnaț ți Compartimentul financiar-contabil.
Malnaş
10 februarie 2011

PREȘEDINTE DE ȘEDINȘĂ
Mihály Rozália

Spre difuzare:
1 ex. Instituţia Prefectului Jud. Covasna
1 ex. Primarul com. Malnaş
1 ex. la D.G.F.P. Covasna
1 ex. la Compartimentul financiar-contabil
1 ex. la dosarul şedinţei

Redact. în 5 ex.
Hotărârea nr.6/2011

Contrasemnează SECRETAR
Imre Béla

