
ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea bugetului Consiliului Local Gaujani pentru anul 2011 

 

 Consiliul Local Gaujani, 

  Avand in vedere: 

-procesul-verbal de afisare nr.54/11.01.2011; 

-adresa nr.1626/18.01.2011 emisa de DGFPJ Giurgiu inregistrata la noi cu numarul 

153/25.01.2011; 

-adresa nr.3803/04.02.2011 emisa de DGFPJ Giurgiu inregistrata la noi cu numarul 

308/09.02.2011; 

-adresa nr.3727/03.02.2011 emisa de DGFPJ Giurgiu inregistrata la noi cu numarul 

309/09.02.2011; 

-expunerea de motive nr.363/11.02.2011 intocmita de primarul comunei; 

-raportul compartimentului contabilitate, intocmit de referentul Neagu Petruta 

inregistrat la nr.364/11.02.2011; 

-rapoartele comisiilor de specialitate nr.365, nr.366 si nr.367 din 11.02.2011; 

-prevederile Legii nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si 

completata; 

-prevederile HGR nr.1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe 

elev/preşcolar pentru anul 2011; 

-prevederile Ordinului nr.244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a 

prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) şi ale art.76
1
, alin.(1), lit.e, din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
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-prevederile Ordinului nr.7/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor 

de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale 

pe anul 2011; 

-prevederile art.27, art.36, alin.1, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, din Legea nr.215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ; 

 In temeiul art.45, alin.1, si alin.2, lit.a, art.115, alin.1, lit.b, din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata, 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1.-Se aproba bugetul Consiliului Local Gaujani pentru anul 2011, conform 

anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2.-Prevederile prezentei hotarari vor fi indeplinite de primarul comunei 

Gaujani si de compartimentul contabilitate. 

 Art.3.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare, prin grija 

secretarului comunei Gaujani. 

 

PRESEDINTE     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

DE SEDINTA     SECRETARUL COMUNEI GAUJANI 

 

PIETROSENEANU FLOREA    DUNARE AURICA 
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