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H O T Ă R Â R  A R E A  nr. 3 
                                                    din 20 ianuarie 2013 
 
privind : - aprobarea contului de executie a  bugetului local consolidat al comunei Tulnici, 
judetul  Vrancea pe trimestrul IV anul 2012 pe secţiunea de funcţionare si secţiunea de 
dezvoltare  
 

             Consiliul local al comunei Tulnici, judeţul Vrancea,  întrunit în sedinţă  extraordinară, 

astăzi 20  ianuarie 2013 ; 

văzând : 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Tulnici 

privind  aprobarea contului de execuţie a  bugetului local consolidat al comunei 
Tulnici, judeţul Vrancea  la finele  trimestrului IV anul 2012 pe secţiunea de 
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare; 

- raportul întocmit de către şeful Biroului economic şi administrativ din cadrul Primăriei 
comunei Tulnici; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Tulnici, judeţul Vrancea; 

în baza: 
- art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările 

si completările ulterioare : 
- art.36 alin.(1),alin.(2) lit.”b”,alin.(4) lit.”a”,ale art.45 alin.(1), ale art.115 alin.(1) lit.”b”, 

precum si ale art.117 lit.”a” si “e” din Legea  nr.215/2001,republicată,cu modificările 
si completările ulterioare; 

 
                în temeiul : 

                  - art.115,alin. (1), lit.”b”,din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată,cu modificările si completările ulterioare; 

 
                                       H O T Ă R Ă Ş T E  : 

       Art.1. Aprobarea  contului  de execuţie a  bugetului local consolidat al comunei Tulnici, 
judetul Vrancea la finele trimestrului IV anul  2012 pe secţiunea de funcţionare si secţiunea 
de dezvoltare în următoarea structură: 
 

                    BUGET LOCAL - secţiunea de funcţionare  la finele trimestrului IV 

anul   2012  

- la venituri: 

                                 - prevederi bugetare iniţiale -                      2.734.300 lei; 

                                 - prevederi bugetare definitive -                  3.285.300 lei; 

                                 - încasări realizate -                                     3.350.871 lei; 

- la cheltuieli: 

                                 - credite bugetare iniţiale -                           2.734.300 lei; 

                                 - credite bugetare definitive -                       3.285.300 lei; 

                                 - plăţi efectuate -                                           3.092.986 lei; 



BUGET LOCAL - secţiunea de dezvoltare  la finele  trimestrului IV anul   2012 

- la venituri: 

- prevederi bugetare iniţiale -                       621.700 lei; 

                                    - prevederi bugetare definitive-                    687.100 lei; 

                                    - încasări realizate -                                      505.868 lei; 

- la cheltuieli: 

- credite bugetare iniţiale -                           621.700 lei; 

- credite bugetare definitive-                        687.100 lei; 

- plăţi efectuate -                                          505.868 lei; 

BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENŢII –Secţiunea  de funcţionare  

la finele trimestrului  IV anul 2012 

- la venituri: 

- prevederi bugetare iniţiale -                     58.000 lei; 

- prevederi bugetare definitive -                 60.200 lei; 

- încasări realizate -                                    56.737 lei; 

- la cheltuieli: 

                                    - credite bugetare iniţiale -                           58.000 lei; 

- credite bugetare definitive -                       60.200 lei; 

- plăţi efectuate -                                          53.686 lei;                                        

BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENŢII –Secţiunea  de dezvoltare la 

finele  trimestrului IV anul 2012 

- la venituri: 

- prevederi bugetare iniţiale -                     138.000 lei; 

- prevederi bugetare definitive -                   86.800 lei; 

- încasări realizate -                                             0   lei; 

- la cheltuieli: 

- credite bugetare iniţiale -                         138.000 lei; 

- credite bugetare definitive -                       86.800 lei; 

                                    - plăţi efectuate -                                          29.900 lei;                        

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire potrivit prevederilor 

legale de primarul comunei Tulnici, judeţul Vrancea prin aparatul de specialitate şi 

comunicate celor interesaţi prin grija secretarului comunei Tulnici, judeţul Vrancea. 
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