
 
                                                             ROMANIA                 

JUDETUL VRANCEA 
                          PRIMARUL  COMUNEI BIRSESTI 

                                              P  R O I E C T 
                                                          H  O  T  A  R  A  R  E  
                                                             din 11 ianuarie 2012     
                           privind  aprobarea   bugetului local  initial la venituri si cheltuieli al comunei 
                                        Birsesti,judetul Vrancea pe anul 2012,buget centralizat al institutiei  
                                        publice si al activitatilor finantate integral din  venituri  proprii  al  
                                        comunei Birsesti,  al Listei  de investitii a bugetului local ,pe anul  
                                        2012 si repartizarea pe trimestre a acestuia, 
                           Consiliul local al comunei Birsesti,judetul Vrancea , intrunit in sedinta 
ordinara  in luna  ianuarie 2012 ; 
                            -vazand expunerea de motive  la proiectul de hotarare  cu privire la 
aprobarea   bugetului local  initial la venituri si cheltuieli al comunei Birsesti,judetul Vrancea 
pe anul 2012,bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din  venituri proprii  a Listei  de investitii a bugetului local ,pe anul  2012 si 
repartizarea pe trimestre a acestuia  ,prezentata de primarul comunei Birsesti,judetul Vrancea 
si proiectul de hotarare initiat in acest sens, 
                             -vazand  referatul de specialitate intocmit de compartimentul financiar 
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Birsesti,judetul Vrancea 
prin care se propune Consiliului local  aprobarea  bugetului  local –pentru anul 2012  cu 
repartizarea sumelor  atat la partea de venituri ,cat si cheltuieli,aprobarea Listei  de  investitii 
pe anul 2012,aprobarea bugetului initial de venituri proprii , inregistrat  sub nr.46  din 6 
ianuarie 2012,  
                              -vazand  adresa nr. 32608 din 30 decembrie  2011 primita de la Directia  
Generala a Finantelor Publice Vrancea ,inreg. la noi sub nr. 23 din  05.01.2012  prin care se 
comunica ca prin Decizia  Directorului Executiv al DGFP Vrancea nr.763 din  28.12.2011   
comunei Birsesti ii revine suma de 55,00 mii lei la cap.04.02.04.,  sume alocate  din cote 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si 104,oo mii lei la 
cap.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale , 
                                -vazand  adresa primita  de la Consiliul judetean Vrancea nr.215  din 11 
ianuarie  2012 ,inreg. sub nr. 89 din  11  ianuarie  2012  prin care s-a repartizat comunei 
Birsesti suma de  260   mii lei din care : 169 mii lei  reprezentand sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetului local(cod 11.02.06) si  91 mii lei reprezentand sume alocate din  
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  cod.04.02.04 pentru sustinerea 
finantarii programelor de dezvoltare locala  pentru proiecte  de infrastructura  care necesita 
confinantare locala,  stabilit prin Hotararea nr. 1  din 10.01.2012 a Consiliului judetean 
Vrancea , 
                              -vazand avizul favorabil dat de comisiile  de specialitate a Consiliului local 
al comunei Birsesti,judetul Vrancea juridica si economica  
                               -avand in vedere prevederile Legii nr. 293/2011 –privind bugetul de stat pe 
anul 2012  , 



                                - in temeiul art. 19 alin 1 litera  a  si  ale   art. 39  , din  Legea  nr. 
273/2006-privind finantele publice locale , actualizata , 
 
 
                                                      -    2  - 
                                -avand la baza prevederile art. 34 alin. 5 si  6 din  Legea  nr. 393/2004-
privind Statutul alesilor locali, actualizata  
                                
                              -in temeiul prevederilor art. 36  alin.2 , litera "b” , alin. 4 litera „a " si ale 
art. 45 alin. 2 litera "a" ,art. 115 alin. 1 litera „b” alin. 3 , art. 117 litera „a” din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001,modificata si  republicata  , 
   
 
                                                H  O  T  A  R  A  S  T  E  
  
                             Art.1.-Se aproba bugetul local al  comunei Birsesti,judetul Vrancea ,pe anul 
2012,la partea de venituri si la partea de cheltuieli in suma totala de  1.223,00 mii lei . 
                             Art.2. Se aproba  volumul total al veniturilor  in suma  1.199,00 mii lei 
conform anexei  1   , in structura prevazuta in legea bugetului pe anul 2012 ,care face parte 
integranta din prezenta hotarare . 
                            Art.3. Se aproba volumul total al cheltuielilor in suma de  1.223,00 mii lei              
conform anexei nr. 1 , in structura prevazuta in legea bugetului pe anul 2012,care face parte 
integranta din prezenta hotarare . 
                            Art.4. Se aproba bugetul centralizat al institutiei publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii al comunei Birsesti , in suma totala de 399,00 
mii lei , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta  hotarare . 
                          Art.5. Se aproba Lista  de investitii  a bugetului local pe anul 2012 ,  in 
valoare de  260,00 mii lei conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta 
hotarare . 
                        Art. 6.Veniturile proprii vor fi stabilite , urmarite si incasate de catre personalul 
de specialitate din cadrul Compartimentului contabilitate,buget –finante din aparatul  propriu 
al primarului comunei Birsesti,judetul Vrancea ,in conformitate cu prevederile legale . 
                        Art.7.- Prevederile prezentei hotarari vor fi  facute publice prin afisare la 
gazeta de perete  de la sediul Primariei comunei Birsesti pe baza de proces verbal si 
comunicata celor interesati prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale 
Birsesti,judetul Vrancea . 
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