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 Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta extraordinara legal constituita 

la data de 08.02.2012; 

Avand in vedere: 

-Prevederile Legii bugetului de stat nr. 286 / 2010 pentru anul 2011; 

-Prevederile Legii contabilitatii nr. 82 / 1991, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-- Prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile   Legii nr. 287 / 2010 privind   asigurarile sociale de stat pentru anul 2011; 

- Expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi; 

- Prevederile Legii nr. 500 / 2002 – Legea Finantelor Publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Prevederile Ordonantei nr. 119 / 1999 privind Controlul intern si controlul financiar preventiv, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ; 

- Analizand referatul  intocmit de  catre domnul Slabu Marian, inspector in cadrul 
Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, contabilitate  privind aprobarea contului de 



incheiere a exercitiului bugetar anual la data de 30.12.2011 al comunei Adamclisi precum si aprobarea 
darii de seama privind exercitiul bugetar pe trimestrul IV, anul 2011; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

In baza dispozitiilor art. 36, alin. 2, lit. (d)  si lit. (b), alin. 4, lit. (a) si art. 45 , alin. 2, lit. (a) din 
Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 

 

HOTARASTE: 

 

ART. 1. Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar anual  la data de 30.12.2011 al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta conform  art. 57 din Legea nr. 273 . 2006 privind finantele publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  dupa cum urmeaza: 

a) Contul de executie al bugetului local – venituri: 

- prevederi bugetare initiale – 2.260.729 lei 

- prevederi bugetare definitive – 3.315.617 lei. 

- Incasari realizate – 3.366.024 lei. 

b) Contul de executie al bugetului local – cheltuieli : 

- credite bugetare initiale – 2.392.060 lei. 

- credite bugetare definitve – 3.446.948 lei. 

- plati efectuate -  3.361.156 lei. 

ART. 2. Se aproba darea de seama privind exercitiul bugetar pe trimestrul IV, anul 2011 conform anexei 
nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se abiliteaza primarul comunei Adamclisi si 
Compartimentul buget – finante, impozite si  taxe, contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului  comunei Adamclisi . Darea de seama  intocmita conform  cheltuielilor si veniturilor 
inregistrate  se va inainta la Directia  Generala  a  Fiunantelor Publice pentru obtinerea vizei. 



ART. 4. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare  institutiilor si persoanelor 
interesate pentru ducerea ei la indpelinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru control si 
verificarea legalitatii  

 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9  voturi pentru, _________ voturi impotriva 
si __________voturi abtineri , la sedinta fiind prezenti un numar de 9  consilieri din cei 11 consilieri in 
functie. 

 

NR. 2                                              PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNAT 

DATA 08.02.2012                                      CONSILIER                                                         SECRETAR 

                                                               RASIT BEINUR                                                       SIBEL SERIF 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta; 
 Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate intocmit de catre   domnul  Slabu Marian, 
inspector in cadrul Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, 
contabilitate  prin care propune aprobarea contului de incheiere a 
exercitiului  bugetar anual la data de 30.12.2011 al comunei Adamclisi, 
judetul Constanta precum si aprobarea darii de seama privind exercitiul 
bugetar pe timestrul IV, anul 2011; 

- Prevederile Legii  bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286 /  2010; 
- Prevederile legii contabilitatii nr. 82 / 1991 republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 49, alin. (12) din  Legea  nr. 273 / 2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile legii nr. 287 / 2010 privind asigurarile sociale de stat pentru 

anul 2011; 
- Prevederile Legii nr. 500 / 2002 – Legea finantelor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile ordonantei nr. 119 / 1999 privind Controlul intern si 

controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul 
Local ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI  BUGETAR 
ANUAL LA DATA DE 30.12.2011 AL COMUNEI ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA PRECUM SI APROBAREA DARII DE 
SEAMA PRIVIND EXERCITIUL BUGETAR PE  TRIMESTRUL IV, 
ANUL 2011. 

- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d) si lit. b) , alin.(4), lit. a ) 
precum si  ale art. 45, art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 
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privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A 
EXERCITIULUI  BUGETAR ANUAL LA DATA DE 30.12.2011 AL 
COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA PRECUM SI 
APROBAREA DARII DE SEAMA PRIVIND EXERCITIUL 
BUGETAR PE  TRIMESTRUL IV, ANUL 2011. 

 
 

 
 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL


