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Hotărârea 

Nr. 3 din 20 feb 2012 
 

pentru  aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2011 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şial art. 115 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

analizând prevederile: 
a) art. 138 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţia României , revizuită;  
b) Art. 8 lit.b.) şi lit. c) art. 11 alin 2) art. 57 şi art 73 alin 3 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
c) Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010; 
d) Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 287/2010; 
e) Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

nr.330/2009; 
luând act de prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului  

bugetar al anului 2011 aprobate prin  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
2.985/2011, 

analizând  dispoziţiile punctului 287 alin. (2) din Normele  metodologice  de 
aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările  şi completările ulterioare, 

ţinând cont de situaţiile financiare aferente anului 2011, care se compun din: 
bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor 
în structura activelor nete/capitalurilor, conturile  de execuţie bugetară şi anexele la 
situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative, 

luând act de 
 a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa 

de iniţiator, înregistrat sub nr. ____ din _______ ; 

 b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei, înregistrat sub nr. ____ din ________ , 

având în vedere prevederile  art.27, art.36 alin (2) lit. b) combinat cu alin.(4) lit. 
a), raportat la art.63 alin (1) lit. c) combinat cu alin. 4) lit. b), din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prin 
votul a 9 consilieri din 10 prezenţi 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă 

următoarea hotărâre de consiliu local: 
 
 

Art. 1. - Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2011 
prevăzut în anexa  nr.1. 
 

 

http://www.primariacomuneidudestiinoi.ro/


Art. 2. -  Anexele nr. 1 şi 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 
Art. 3.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei Dudeştii Noi  şi 
Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe 
pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
                Cons. IENCI MARCEL     Contrasemnează: 
                                                                                             SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 
 
 
L.S. 
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