
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  COCORA
        

                                                                                          
                                                                                                 

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul IV  al anului financiar 2012

                Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
        
                 Având în vedere:
                 -prevederile art.49 pct.12 si  art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinand:
                -raportul nr.3430/10.12.2012 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                -expunerea de motive nr.3431/10.12.2012 a primarului comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa;
                -raportul de avizare nr.3455/12.12.2012  al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                 În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a''şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
                
                

H O T Ă R Ă Ş T E :

                 Art.1..Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul IV  al anului financiar 2012, a 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, la venituri în sumă de 1.792.723,46  lei iar la cheltuieli în 
sumă de 1.775.978,89  lei, cu un excedent ca diferenţă, în suma de 16.744,57  lei.
                 Art.2.Prezenta hotărâre va fi  înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunostinţa cetaţenilor comunei 
Cocora prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei.
                 Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al 
acestuia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,
                        DAVID STANCIU MARIAN
                                           

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                p.Secretar al comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin

Nr.34
Adoptata la COCORA
Astazi, 19.12.2012



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.3455 din 12.12.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare

pe trimestrul IV al anului financiar 2012

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului 
si turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 12.12.2012, a luat in discutie, 
proiectul de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului  
financiar 2012.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri 
de modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia 
propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN___________
                                                                                   BADEA  DUMITRU________________
                                                                                   TOADER  VASILE_________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________ 

Emis astazi, 12.12.2012
La Cocora



      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.3431/10.12.2012

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV

al anului financiar 2012

                   Dezvoltarea oricarei comunitati este determinata de marimea resurselor financiare 
pe care le are la dispozitie, precum si de modul in care acestea  sunt utilizate in scopul 
finantarii diverselor programe  sau activitati.
                  Principala parghie  a unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea 
principiului  autonomiei locale este bugetul local.
                  Bugetele locale, constituie potrivit legii, asigurarea resurselor financiare, pentru 
dezvoltarea localitatilor, prin utilizarea judicioasa a acestora.
                   Pe parcursul trimestrului IV al anului 2012 s-a urmarit incasarea  veniturilor si 
valorificarea cat mai eficienta a resurselor financiare pe surse de finantare.
                   In conformitate cu prevederile art.49 pct.12 si art.57 alin.(2) din Legea 
nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta trimestrial spre analiza si aprobare 
de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor, pe care le depun dupa aprobare la 
Directia Generala a Finantelor Publice.
                    Avand in vedere cele expuse, propun spre aprobarea consiliului local a 
prezentului proiect de hotarare a executiei bugetare pe trimestrul IV al anului financiar 2012, 
la venituri in suma de 1.792.723,46  lei iar la cheltuieli  in suma de 1.775.978,89 lei, cu un 
excedent rezultat ca diferenta in suma 16.744,57  de lei.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut


