
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 
Privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 

 
Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău. 
 
Având în vedere: 
- Legea  nr 5 / 2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2013 
- Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale; 
- Legea nr.571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
Văzând Expunerea de motive a Primarului şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului 

Local; 
În baza art.36 alin.4 lit. a) şi art. 45 alin. 2 lit. a) din Legea 215 / 2001 privind administraţia 

publică locală, modificată şi completată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1   Se aprobă bugetul local pe anul 2013, în structura în care a fost analizat şi discutat la 
venituri în sumă de 2.373,88 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 2.389,32 mii lei conform 
anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, împărţit pe secţiuni astfel: 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 
- venituri = 2.158,19 mii lei 
- cheltuieli = 2.158,19 mii lei 

 
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
- venituri = 215,69 mii lei 
- cheltuieli = 231,13 mii lei 
- deficit = 15,44 mii lei, sumă ce va fi acoperită din excedentul anului 2012. 
 
Art.2   Se închide contul de execuţie la bugetul local pe anul 2012, la venituri cu suma de 
2.588,02 mii lei, la cheltuieli cu suma de 2.572,58 lei lei şi în excedent suma de 15,44 mii lei, 
ce întregeşte excedentul anilor precedenţi al unităţii (cont 5213). 
 
Art.3   Se aprobă bugetul activităţii subvenţionate pe anul 2013, în structura în care a fost 
analizat şi discutat la venituri în sumă de 20,79 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 26,38 mii lei 
conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                  SECRETAR COMUNĂ, 
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