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                  JUDETUL VRA�CEA 

                  COMU�A PAULESTI 
 

 

 

                                   HOTARARE �r 5 
                                  Din 10 februarie 2011 

 
PRIVI�D I�CHIDEREA CO�TULUI DE EXECUTIE 

A BUGETULUI LOCAL PE A�UL 2010 
 

 

 

                                 Consiliul local al comunei Paulesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara din 

                     data de 10 februarie  2011    

                           Avand in vedere Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul Comunei Paulesti,  

 Judetul Vrancea privind inchiderea contului de executie a bugetului local pe anul 2010 si 

avand in  vedere legislatia in vigoare, 

      Avand in vedere aprobarea Consiliului Local al comunei Paulesti ,judetul Vrancea a 

contului de incheiere a exercitiului  bugetar pe anul 2010 al Bugetului Local. 

 

 

     H O T A R A S T E : 
 

 

 

Bugetul Local initial al comunei Paulesti pe anul 2010 la partea de venituri era in suma de 

2070 mii  lei,ajungand la finele exercitiului bugetar la suma de 2621 mii lei. 

Veniturile proprii se prezentau estimativ la inceputul anului 2010 in suma de 175,00 mii  

lei, iar la finele anului nivelul acestora fiind in suma de 200,00 mii lei. 

Sumele alocate pentru unitatea noastra  au fost la inceputul anului 2010 in suma de 1655,00 

mii lei,iar la finele anului bugetar se prezinta la suma de 2185,00 mii lei.astfel: 

 

                            PREVEDERI     I�CASARI REALIZATE 

           

a)sume defalc.din TVA ptr.echili. bug.loc. 11.02            1956,00 mii lei                        1900,57 mii lei 

b)sume defalc. Din cote din imp pe venit    04.02                 289,00 mii lei                           280,69 mii lei 

c)venituri proprii                                                                             200,00 mii lei                           203,75 mii lei  

  Subventii de la bugetul de stat             176,00 mii lei                         175,54 mii lei 

   

 

 Astfel partea venituri a Bugetului Local al comunei Paulesti pe anul 2010 se inchide cu 

prevederi bugetare de 2621,00 mii lei si incasarii de 2560,55 mii lei 

 

 Bugetul Local initial al comunei Paulesti pe anul 2010 la partea de cheltuieli era in suma de 

2070,00 mii lei,ajungand la finele exercitiului bugetar la suma de 2621,00 mii lei. astfel: 

 

 



 

       PREVEDERI           PLATI 

                                                                             

  1. Autoritati publice            575,00 mii lei       573,06 mii lei 

                        2.Transferuri intre dif.nivele ale adm.             4,00 mii lei                                           2,89 mii lei  

                        3.Alte servicii publice generale                       27,00 mii lei                                         26.00 mii lei 

  4. Invatamant                                                  723,00 mii lei                                       665,71 mii lei 

  6.Asistenta sociala,alocatii si ajutoare         670,00 mii  lei                                       616,29 mii lei 

  7.Servicii si dezv.publica    540,00  mii lei                                       539,58 mii lei 

  8.Protectia mediului                  46,00 mii lei                                          44,88 mii lei 

             9.Transporturi si comunicatii                36,00 mii lei                                          35,65 mii lei 

   

Astfel partea de cheltuieli a Bugetului Local al comunei Paulesti pe anul 2010 se inchide cu 

suma de 2504,06 mii lei. 

 

  Din datele prezentate mai sus rezulta un EXCEDE�T pe anul 2010 de 56,49 mii lei.  

 

            

 

 

                         PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                 SECRETAR DETASAT 

                                                                                                    HALICI ADRIANA     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ROMA�IA 

                  JUDETUL VRA�CEA 

                  COMU�A PAULESTI 
                     �r 223/24.ianuarie.2011 

 

 

                       PROIECT DE HOTARARE 

PRIVI�D I�CHIDEREA CO�TULUI DE EXECUTIE 

A BUGETULUI LOCAL PE A�UL 2010 
 

  

   Primarul comunei Paulesti,judetul Vrancea : 

 Analizand referatul d-lui Bratu Ion Lucian contabil sef in cadrul Consiliului Local al 

comunei Paulesti,judetul Vrancea privind inchiderea contului de executie a bugetului local pe anul 2010 

si avand in vedere legislatia in vigoare,PROPU� spre aprobare Consiliului Local al comunei Paulesti 

,judetul Vrancea contul de incheiere a exercitiului  bugetar pe anul 2010 al Bugetului Local. 

 

Bugetul Local initial al comunei Paulesti pe anul 2010 la partea de venituri era in suma de 

2070 mii  lei,ajungand la finele exercitiului bugetar la suma de 2621 mii lei. 

Veniturile proprii se prezentau estimativ la inceputul anului 2010 in suma de 175,00 mii  

lei, iar la finele anului nivelul acestora fiind in suma de 200,00 mii lei. 

Sumele alocate pentru unitatea noastra  au fost la inceputul anului 2010 in suma de 1655,00 

mii lei,iar la finele anului bugetar se prezinta la suma de 2185,00 mii lei.astfel: 

 

                            PREVEDERI     I�CASARI REALIZATE 

           

a)sume defalc.din TVA ptr.echili. bug.loc. 11.02            1956,00 mii lei                        1900,57 mii lei 

b)sume defalc. Din cote din imp pe venit    04.02                 289,00 mii lei                           280,69 mii lei 

c)venituri proprii                                                                             200,00 mii lei                           203,75 mii lei  

  Subventii de la bugetul de stat             176,00 mii lei                         175,54 mii lei 

   

 

 Astfel partea venituri a Bugetului Local al comunei Paulesti pe anul 2010 se inchide cu 

prevederi bugetare de 2621,00 mii lei si incasarii de 2560,55 mii lei 

 

 Bugetul Local initial al comunei Paulesti pe anul 2010 la partea de cheltuieli era in suma de 

2070,00 mii lei,ajungand la finele exercitiului bugetar la suma de 2621,00 mii lei. astfel: 

 

 

 

       PREVEDERI           PLATI 

                                                                             

  1. Autoritati publice            575,00 mii lei       573,06 mii lei 

                        2.Transferuri intre dif.nivele ale adm.             4,00 mii lei                                           2,89 mii lei  

                        3.Alte servicii publice generale                       27,00 mii lei                                         26.00 mii lei 

  4. Invatamant                                                  723,00 mii lei                                       665,71 mii lei 

  6.Asistenta sociala,alocatii si ajutoare         670,00 mii  lei                                       616,29 mii lei 

  7.Servicii si dezv.publica    540,00  mii lei                                       539,58 mii lei 

  8.Protectia mediului                  46,00 mii lei                                          44,88 mii lei 

             9.Transporturi si comunicatii                36,00 mii lei                                          35,65 mii lei 

   



Astfel partea de cheltuieli a Bugetului Local al comunei Paulesti pe anul 2010 se inchide cu 

suma de 2504,06 mii lei. 

 

  Din datele prezentate mai sus rezulta un EXCEDE�T pe anul 2010 de 56,49 mii lei.  

 

    

           

    

    INITIATOR PROIECT DE HOTARARE 

                                                                  PRIMAR – VASILE  BRATOSIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMA�IA 

COMU�A PAULESTI 

JUDETUL VRA�CEA 

�r 223/24.ianuarie.2011 

 

REFERAT PRIVI�D I�CHIDEREA CO�TULUI DE EXECUTIE 

 A BUGETULUI LOCAL PE A�UL 2010 
 

 Subsemnatul Bratu Ion Lucian contabil sef in cadrul Consiliului Local al comunei  

Paulesti,judetul Vrancea,propun spre aprobare Consiliului Local al comunei Paulesti,judetul 

Vrancea contul de incheiere a exercitiului  bugetar pe anul 2010 al Bugetului Local. 

 

Bugetul Local initial al comunei Paulesti pe anul 2010 la partea de venituri era in suma de 

2070 mii  lei,ajungand la finele exercitiului bugetar la suma de 2621 mii lei. 

Veniturile proprii se prezentau estimativ la inceputul anului 2010 in suma de 175,00 mii  

lei, iar la finele anului nivelul acestora fiind in suma de 200,00 mii lei. 

Sumele alocate pentru unitatea noastra  au fost la inceputul anului 2010 in suma de 1655,00 

mii lei,iar la finele anului bugetar se prezinta la suma de 2185,00 mii lei.astfel: 

 

                            PREVEDERI     I�CASARI REALIZATE 

           

a)sume defalc.din TVA ptr.echili. bug.loc. 11.02            1956,00 mii lei                        1900,57 mii lei 

b)sume defalc. Din cote din imp pe venit    04.02                 289,00 mii lei                           280,69 mii lei 

c)venituri proprii                                                                             200,00 mii lei                           203,75 mii lei  

  Subventii de la bugetul de stat             176,00 mii lei                         175,54 mii lei 

   

 

 Astfel partea venituri a Bugetului Local al comunei Paulesti pe anul 2010 se inchide cu 

prevederi bugetare de 2621,00 mii lei si incasarii de 2560,55 mii lei 

 

 Bugetul Local initial al comunei Paulesti pe anul 2010 la partea de cheltuieli era in suma de 

2070,00 mii lei,ajungand la finele exercitiului bugetar la suma de 2621,00 mii lei. astfel: 

 

       PREVEDERI           PLATI 

                                                                             

  1. Autoritati publice            575,00 mii lei       573,06 mii lei 

                        2.Transferuri intre dif.nivele ale adm.             4,00 mii lei                                           2,89 mii lei  

                        3.Alte servicii publice generale                       27,00 mii lei                                         26.00 mii lei 

  4. Invatamant                                                  723,00 mii lei                                       665,71 mii lei 

  6.Asistenta sociala,alocatii si ajutoare         670,00 mii  lei                                       616,29 mii lei 

  7.Servicii si dezv.publica    540,00  mii lei                                       539,58 mii lei 

  8.Protectia mediului                  46,00 mii lei                                          44,88 mii lei 

             9.Transporturi si comunicatii                36,00 mii lei                                          35,65 mii lei 

   

Astfel partea de cheltuieli a Bugetului Local al comunei Paulesti pe anul 2010 se inchide cu 

suma de 2504,06 mii lei. 

 

  Din datele prezentate mai sus rezulta un EXCEDE�T pe anul 2010 de 56,49 mii lei.  

 

 

          CO�TABIL SEF, 

                                                                                                                    BRATU IO� LUCIA� 


