
     ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  
 

 

                                                     H O T A R Â R E A nr. 13 

                                                      din  29 aprilie 2010 

 

                       privind ; aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local , pe anul 2009 

 

Iniţiator ; domnul  Gheorghi Buruiană, primarul comunei ;  

Numărul de înregistrare  şi data depunerii proiectului ;  843 din 22 aprilie 2010. 

_____________________________________________________________________________       

                     Consiliul local al comunei  Rediu , judeţul Galaţi , întrunit  în şedinţa ordinară din 

data de 29  aprilie 2010 ;  

                     Având în vedere  Expunerea de motive a domnului  Gheorghi Buruiană, primarul 

comunei , Rediu , judeţul Galaţi , înregistrată sub  nr. 843  din  22 .04. 2010;   

                     Având în vedere Raportul de specialitate  al Compartimentului de resort  din 

aparatul de specialitate al primarului  comunei Rediu , judeţul Galaţi , înregistrat sub.nr. 847  

din  22. 04. 2010;  

                     Având în vedere  avizul Comisiei de specialitate nr. 1 ;  

                     Având în vedere prevederile art. 57(1) din  Legea 273/ 29 iunie 2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;   

                     Având în vedere  prevederile art. 36 (4), litera ,, a,, din Legea 215 /2001, a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  ; 

                     In baza art. 45 alin. 1,  din legea 215 /2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

                                                            H O T A R Ă S T E  :  

     

                          Art. 1.- Se aprobă încheierea Contului  anual de execuţie a bugetului local, pe 

anul 2009, astfel  :  

                     VENITURI : 

                                 Prevederi bugetare iniţiale               -    2 633 000 lei 

                                 Prevederi bugetare definitive           -    3 746 000 lei   

                                 Încasări realizate                              -    3 545 012 lei  

                     CHELTUIELI ;  

                                 Credite  bugetare iniţiale                 -    2 633 000 lei   

                                 Credite  bugetare definitive             -    3 746 000 lei  

                                  

                                 Plăţi efectuate                                  -    2 484 152 lei      

                          Art. 2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată  Instituţiei  Prefectului , Primarului 

şi  Compartimentului financiar contabil , prin grija secretarului comunei .  

 

                                                            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ ,  

                                                                       Mocanu Vasile  

                                                                             

                                                                                                                 Contrasemnează ,  

                                                                                                            Secretar, Diaconu Ersilia  
 

   



    ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

    PRIMAR   

Nr. 843 din  22.04.2010                                                                     

 

 

                                                          EXPUNERE DE  MOTIVE  

  

                         La proiectul de hotărâre  privind aprobarea  Contului anual de execuţie  a 

bugetului local, pe anul 2009 . 

 

               Având în vedere că art. 57 (1) din Legea 273/2006 , privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  stipulează :     
     Contul anual de execuţie 

    (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre 

aprobare autorităţilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului 

următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 

alin. (2), în următoarea structura: 

    a) la venituri: 

    - prevederi bugetare iniţiale; 

    - prevederi bugetare definitive; 

    - încasări realizate; 

    b) la cheltuieli: 

    - credite bugetare iniţiale; 

    - credite bugetare definitive; 

    - plati efectuate. 

          Ţinând cont de prevederile legii propun aprobarea Contului anual de execuţie a bugetului 

local astfel: 

 

                     VENITURI : 

                                 Prevederi bugetare iniţiale               -    2 633 000 lei 

                                 Prevederi bugetare definitive           -    3 746 000 lei   

                                 Încasări realizate                              -    3 545 012 lei  

                     CHELTUIELI ;  

                                 Credite  bugetare iniţiale                 -    2 633 000 lei   

                                 Credite  bugetare definitive             -    3 746 000 lei  

                                  

                                 Plăţi efectuate                                  -    2 484 152 lei      

 

  

                                Propun spre dezbaterea şi adoptarea  Consiliului local , proiectul de hotărâre 

menţionat mai sus, în şedinţa ordinară din data de  29.04 . 2009.  

                        

 

PRIMAR , 

PROF. GHEORGHI BURUIANĂ 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

  ROMANIA  

 JUDEŢUL GALAŢI 

 COMUNA REDIU  

 CONSILIUL LOCAL  

COMISIA DE SPECIALITATE nr. 1 

  Nr. ______ din  29. 04.  2010  

 

 

 

 

                                                            RAPORT DE AVIZARE  

                                                       

                                                                 din   29 aprilie 2010 

   

                                               In conformitate cu art. 44 (1) şi 54 alin .4  ,din  Legea 215 /23 

aprilie 2001, a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare  şi  art. 19, alin.1  din Regulamentul de organizare şi  funcţionare a Consiliului local, 

Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi, s-a întrunit  

în şedinţă , astăzi data de mai sus ,  pentru a analiza  proiectul  de hotărâre privind :  

        1.  aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local , pe anul 2009. 

        2.  Expunerea  de motive a  iniţiatorului ;  

        3. Raportul  de specialitate al  compartimentului de resort  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului ;  

              In urma dezbaterilor  Comisia  de specialitate  a hotărât cu  ____ voturi ,, pentru ,,  

AVIZAREA   în forma propusă de iniţiator  şi supunerea spre dezbaterea  şi aprobarea 

Consiliului  local în şedinţa  extraordinară   din data  de  29.04.  2010.  

 

                                           

                                       

 

          PRESEDINTELE COMISIEI ,  

                                                   Mihai Fănel___________ 

 

         SECRETAR , Avram Georgeta____________ 

 

 

        MEMBRI , Grăsui Nicolae ____________ 

 

                            Ene Gheorghe ____________ 

 

                           Mocanu Vasile_____________ 
 

 

 


