
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREEAA  NNRR..  1144  
Din 08 februarie 2011 

Privind aprobarea bugetului general, bugetului local şi bugetului activităţilor finanţate 
din venituri proprii pe anul 2011 

 
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 08 

februarie 2011; 
Având în vedere:  

� Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului; 
� Raportul Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei oraşului 

Făurei; 
� Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, respectiv 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ; 
În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, Deciziei 

directorului DGFP Brăila nr. 11/2011, Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 1/2011, 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale art. 36 alin. 4 lit. „a” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE  
 

Art. 1. Se aprobă bugetul general al Oraşului Făurei pe anul 2011 conform anexei 
nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă bugetul local – secţiunea de funcţionare al Oraşului Făurei pe 
anul 2011 conform anexei nr. 2. 

Art. 3. Se aprobă bugetul local – secţiunea de dezvoltare al Oraşului Făurei pe 
anul 2011 conform anexei nr. 3. 

Art. 4. Se aprobă bugetul instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii 
– secţiunea de funcţionare pe anul 2011 conform anexei nr. 4. 

Art. 5. Se aprobă bugetul instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii 
– secţiunea de dezvoltare pe anul 2011 conform anexei nr. 5. 

Art. 6. Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază pe anul 2011 
conform anexei nr. 6. 

Art. 7. Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2011 conform anexei 
nr.7. 



 
Art. 8. Se aprobă Fişele obiectivelor de investiţii pe anul 2011 conform anexelor 

nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19. 

Art. 8. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi ca sursă de finanţare a 
secţiunii de dezvoltare a bugetului local. 

Art. 9. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează ordonatorul principal de credite şi Biroul financiar-contabil, impozite şi 
taxe  din cadrul Primăriei oraşului Făurei. 

Art. 11. Prin grija secretarului oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la 
cunoştinţa persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

TARĂU NECULAI CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 


