R O M Â N I A
JUDEŢUL
HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BILBOR
Bilbor nr. 12o * Cod. 537020 * Telefon 0266 – 355004 * Fax 0266 – 355004

HOTĂRÂREA Nr. 13 / 2009
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
Consiliul local al comunei Bilbor, judeţul Harghitra întrunit în şedinţa ordinară la
data 9 aprilie 2009 ;
Având în vedere:
- Raportul compartimentului de specialitate al primarului cu privire la propunerile
de formare a bugetului local pe anul 2009 ;
Rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local comunal
- Adresa nr. 7060/2009 a Consiliului judeţean Harghita prin care se comunică sumele
repartizate pe anul 2009 şi aprobate prin Hotărârea Nr. 22/2009 a Consiliului judeţean Harghita, privind
repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2009;
Decizia nr. 66/2009 a D.G.F.P. Harghita referitor la destinaţia sumelor
repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale şi taxa pe valoarea adăugată;
Legea nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Art. 36, 45 şi 115 alin.(1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală republicată, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE :
Art. 1. (1) Se aprobă bugetul comunei Bilbor pe anul 2009, după cum

urmează:
BUGETUL GENERAL:

- Total venituri..............................................
- Total cheltuieli............................................

MII LEI

5.558
5.558

din care:
a) BUGETUL LOCAL DETALIAT:
- Total venituri............................ ................
3.118
- Total cheltuieli..........................................
3.118
b) BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII:
- Total venituri.................................. ...........
1.358
- Total cheltuieli...........................................
1.358
c) LISTA DE INVESTIŢII PE ANUL 2008:
- în sumă totală de .....................................
1.520
(2) Detalierea sumelor pe principalele componente ale bugetului local, se regăseşte
în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului, DGFP
Harghita, Consiliului judeţean Harghita, instituţiilor din subordinea consiliului local Bilbor,
compartimentului financiar-contabil şi se va afişa la avizierul local pentru luare la cunoştinţă.
Art. 3. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
răspunde primarul comunei Bilbor şi referentul contabil al consiliului local.

PREŞEDINTELE ŞLEDINŢEI

Contrasemenează –

Secretar
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