
ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA LOPADEA NOUA
PRIMAR

PROIECT  DE HOTARARE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012

Primarul comunei Lopadea Noua.
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2012 ,Adresa Directiei Generale a

Finantelor Publice Alba nr.200034/04.01.2012, cu privire la comunicarea sumelor ;
- 356 mii lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului

local
- 323 mii lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local

Adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Alba nr. 200100/05.01.2012 privind
repartizarea sumei de  739 mii lei din sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei

Adresa Consiliului judetean Alba nr. 887/26.01.2012, privind repartizarea sumei de 150
mii lei din Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local ,din
care suma de 140 mii lei se aloca pentru proiectare,modernizare DC 13 Lopadea Noua-
Beta si 10 mii lei pentru Fundatia Etnika Lopadea Noua.

In temeiul art.63(4) lit.b din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata.

HOTARESTE

Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Lopadea Noua pe anul 2012 comform
anexei nr.1

Art.2.. Se aproba Lista Obiectivelor de investitii pe anul 2012, cu finantare partiala sau
integrala de la bugetul local ,anexa 1.a

Art.3. Se aproba bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri
proprii pe anul 2012,comform anexei nr. 2.

Art.4. Se aproba utilizarea excedentului bugetului local din anul 2011 in suma de
149,61 mii lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
Initiator Primarul comunei

LOPADEA NOUA 26.01.2012

PRIMAR, Avizat,
INDREIU MARIAN CATALIN Secretar BOLEA ANA



ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA LOPADEA NOUA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 5 /2012
BUGETUL LOCAL

Consiliul local al comunei Lopadea Noua, intrunit in sedinta ordinara publica in data de
31.01.2012

Luand in discutie :
- Proiectul de hotarare intiat de primarul comunei privind bugetul local pe anul 2012
- Raportul compartimentului contabil.
- Raportul  favorabil de avizare a comisiei buget finante din cadrul consiliului local.

In temeiul art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001, privind administratia public locala,
republicata.

H O T A R E S T E

Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Lopadea Noua pe anul 2012 conform
anexei nr.1

Art.2.. Se aproba Lista Obiectivelor de investitii pe anul 2012, cu finantare partiala
sau integrala de la bugetul local ,anexa 1.a

Art.3. Se aproba bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri
proprii pe anul 2012,conform anexei nr. 2.

Art.4. Se aproba utilizarea excedentului bugetului local din anul 2011  in suma de
149,61 mii lei ca sursa de finantare a cheltuielilor  sectiunii de dezvoltare

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi favorabil, valabil exprimare care
reprezinta 100% din numrul consilierilor prezentii si 100 % din numarul consilierilor in
functie.

Lopadea Noua 31.01.2012

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,
SZOLGA STEFAN Secretar BOLEA ANA



ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA LOPADEA NOUA
PRIMAR

P R O I E C T  D E  H O T A R A R E

Primarul comunei Lopadea Noua.
Vazand :

Raportul d-nei Budai Hajnal ,consilier principal in cadrul compartimentului financiar-
contabil.
Ordinul MFP nr. 2985/16.12.2011 , pentru aprobarea Normelor metodologice privind
exercitiul bugetar al anului 2011,conf.Cap.II pct.2.19(2) in care se arata ca autoritatile
deliberative pot hotara in conditiile art.70 alin.3 si art.71 alin.4 din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, preluarea ca
venit la bugetul local ,a excedentelor rezultate din executia de venituri si cheltuieli ale
activitatilor finantate integral din venituri proprii, existente la finele anului 2011 ,
disponibil din venituri proprii ale institutiilor publice de subordonare locala..
La nivelul unitatii soldul reprezentand veniturile pasunilor comunale la sfarsitul anului
2011 este de 75.300 lei, si propunem sa fie preluat ca venit in bugetul local pe anul 2012,
reprezentand ,, Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice.

In temeiul art.63(4) lit.b din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata

H O T A R E S T E:

Art. unic.  Se aproba preluarea sumei de 75.000 lei ,reprezentand soldul contului 50.04
la finele anului 2011,  ca venit in bugetul local pe anul 2012 in contul de venituri
21.36.02.05.

Cu ducere la indeplinire d-na Budai Hajnal consilier principal in cadrul
compartimentului financiar-contabil

Initiator Primarul comunei
LOPADEA NOUA 19.01.2012

PRIMAR,                                                Avizat,
INDREIU MARIAN CATALIN                  Secretar Bolea Ana



ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA LOPADEA NOUA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 4/2012

Consiliul local al comunei Lopadea Noua, intrunit in sedinta ordinara publica in data
de 31.01.2012

Luand in discutie :
Proiectul de hotarare intiat de primarul comunei privind aproba preluarea sumei de

75.300 lei ,reprezentand soldul contului 50.04 la finele anului 2011,  ca venit in bugetul
local pe anul 2012 in contul de venituri 21.36.02.05.

Raportul contabil
Avizul favorabil al comisiei buget- finante din cadrul consillui local.

In temeiul art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001, privind administratia public locala,
republicata.

H O T A R E S T E :

Art. unic.  Se aproba preluarea sumei de 75.000 lei ,reprezentand soldul contului
50.04 la finele anului 2011,  ca venit in bugetul local pe anul 2012 in contul de venituri
21.36.02.05.

Cu ducere la indeplinire d-na Budai Hajnal consilier principal in cadrul
compartimentului financiar-contabil

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi favorabil, valabil exprimare care
reprezinta 100% din numrul consilierilor prezentii si 100 % din numarul consilierilor in
functie.

Lopadea Noua 31.01.2012

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,
SZOLGA STEFAN Secretar BOLEA ANA


