
                                    ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul I al anului 2012, 

 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

             Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
           Având în vedere:

 - prevederile art. 49, alin. (12) şi  art. 73  alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
-  expunerea de motive  nr.  1093 din  17.04.2012  întocmită de primarul comunei 
Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 1092 din 17.04.2012  al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 1094 din 17.04.2012   al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul   nr.  1095 din  17.04.2012   al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv art. 45, alin. 

(2), lit. a)  şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
          Art. 1 – Se aprobă contul de execuţie bugetară  pentru  trimestrul I al anului 
2012,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
        Art.2 -  Primarul  comunei  şi  compartimentul  contabilitate  vor  aduce  la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului 
comunei Gheorghe Doja, compartimentului contabilitate şi Instituţiei Prefectului – judeţul 
Ialomiţa  şi  o  va  aduce  la  cunoştinţă  publică  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local  al 
comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.

                    
                 Preşedinte,                                    Contrasemnează  pentru legalitate

     Curelea Ion                                               Secretar,
                                                                         Praf Monica
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                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.  1093 din 17.04.2012 

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul I al anului 2012,
 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

   Având în vedere:
     - prevederile art. 49 alin. (12) şi  art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- raportul   nr.  1092 din 17.04.2012   al compartimentului  contabilitate,

Propun  ca, în temeiul  art.  36, alin. 2, lit.  b) coroborat cu alin. (4), lit.  a), 
respectiv art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

să se adopte  hotărârea pentru  aprobarea  contului de execuţie bugetară pentru 
trimestrul I al anului 2012,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform 
proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.        

Primar,
Ion Mihai



              
                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr. 1092 din 17.04.2012 

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul I al anului 2012,
 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

 Având în vedere:
     - prevederile art. 49 alin. (12) şi  art. 73  alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora:
ART. 49
(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*).

ART. 73
    Executia de casa a bugetelor institutiilor publice

    (3) Autoritatile executive si presedintii consiliilor judetene au obligatia publicarii pe 
pagina de Internet a institutiilor publice si/sau prin afisaj public a proiectului de buget, a 
bugetului aprobat, a executiei bugetului, a evolutiei executiei bugetului, a rectificarii 
bugetului si a contului de executie, precum si actualizarea informatiilor cel putin o data pe 
trimestru.

Propun  să se iniţieze un proiect de  hotărâre pentru  aprobarea   contului de 
execuţie bugetară pentru  trimestrul  I al anului 2012,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2.

Pentru care am încheiat prezentul.        

 Inspector contabilitate,
Dorobanţu Gilica



                         ROMÂNIA
                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                  Comisia juridică şi de disciplină,
                         Nr. 1094 din 17.04.2012 

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

 pentru aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul I al anului 2012,
 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică şi de disciplină,

     Având în vedere:
     - prevederile art. 49 alin. (12) şi  art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
-  expunerea de motive  nr.  1093 din  17.04.2012  întocmită de primarul comunei 
Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 1092 din 17.04.2012  al compartimentului  contabilitate,

Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem 
ca, în temeiul  art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv art. 45, alin. (2),  
lit.  a)  şi  art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea   nr.  215/2001,  republicată,  modificată  şi 
completată, să se adopte  hotărârea pentru  aprobarea  contului de execuţie bugetară pentru 
trimestrul  I al anului 2012,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform 
proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.        

               
       

Comisia juridică şi de disciplină,



             ROMÂNIA
                                     JUDEŢUL IALOMIŢA
         CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
       Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
     amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism          
                                      Nr.  1095 din 17.04.2012 

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

 pentru aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul I al anului 2012,
 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

 Comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea 
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

Având în vedere:
     - prevederile art. 49  alin. (12) şi art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
-  expunerea de motive  nr.  1093 din  17.04.2012  întocmită de primarul comunei 
Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 1092 din 17.04.2012 al compartimentului  contabilitate,

Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem 
ca, în temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv art. 45, alin. (2), 
lit.  a)  şi  art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea   nr.  215/2001,  republicată,  modificată  şi 
completată, să se adopte  hotărârea pentru  aprobarea contului de execuţie bugetară pentru 
trimestrul I al anului 2012, la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform 
proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.        

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,    

                      


