
 1

ROMÂNIA 
JUDEłUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T A R Â R E A  Nr. 8/2011 

privind aprobarea bugetului Caminului cultural al comunei 
Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, pentru anul 2011 

 
 

 Având în vedere :   
-expunerea de motive prin care directorul de camin cultural propune structura bugetului Caminului 

cultural al comunei Muntenii de Sus, judeŃul Vaslui, pentru anul 2010; 
-raportul (referentului) contabil al primăriei; 
- prevederile din Lg. 273/2006 prind finanŃele publice locale: 
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pentru anul 2011; 
- în temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. "a" şi art. 45, alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, modificată şi completată ulterior; 
  

                      Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul  Vaslui 
 
                                                                  H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul Caminului cultural al comunei Muntenii de Sus pentru anul 2011, 

care cuprinde resursele financiare şi repartizarea acestora pentru realizarea acŃiunilor acestei institutii. 
(2) Bugetul Caminului cultural al comunei Muntenii de Sus pentru anul 2011 stabileşte venituri în 

sumă de  51.000 ron.. 
Art. 2. -  Veniturile bugetului Caminului cultural al comunei Muntenii de Sus pe anul 2011 se 

constituie din venituri proprii si transferuri de la bugetul local pe anul 2011 al comunei Muntenii de Sus. 
Veniturile proprii sunt in suma de 17.000 ron, iar transferurile de la bugetul local se ridica la suma de 
34.000 ron.. 

Art. 3. – (1) Cheltuielile bugetului Caminului cultural al comunei Muntenii de Sus pentru anul 2011 
sunt  în sumă de  51.000 ron si sunt defalcate astfel: cheltuieli de personal suma de 200 ron,  cheltuielile cu 
bunuri si servicii suma de 20.800 ron, iar cheltuielile de capital 30.000 ron.. 

(2) Cheltuielile  prevăzute  în bugetul local al comunei Muntenii de Sus pentru anul 2011, reprezintă 
limite maxime, care nu  pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiŃiile legii. 

(3) Angajarea  şi efectuarea de cheltuieli se poate face numai în cadrul limitelor aprobate. 
 
Art. 4. - Primarul comunei Muntenii de Sus va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
 
Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi  adusă la cunoştinŃă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei  

Muntenii de Sus. 
 
 
                                                     Muntenii de Sus 

                                                                                    22 februarie 2011 
 

 Preşedinte de şedinţă 
           Contrasemnează 

                Ignat Neculai                                                                               Secretar  comună 
                                                                                                                         Rodica Buhuş 


