
 
HOTARAREA 

privind aprobarea inchideri contului exercitiului bugetar  

                 al comunei Gottlob pe anul fiscal 2010  

  

 Consiliul local al comunei Gottlob, judetul Timis; 
Vazand expunerea de motive prezentata de dl. Nastor Gheorghe, primarul 

comunei Gottlob, judetul Timis, prin care propune Consiliului local al comunei Gottlob 
aprobarea inchiderii  contului exercitiului bugetar pe anul fiscal 2010 ; 

Vazand si contul de executie a bugetului  comunei Gottlob pe anul 2010, avizat de 
catre  Trezoreria Sinnicolau-Mare; 

Luand in considerare prevederile Legii nr 500/2002, privind finantele publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

Tinand cont de prevederile Legii nr 11/2010, legea bugetului de stat pentru anul 
fiscal 2010 ; 

Luand in considerare prevederile Legii nr 273/2006, legea finantelor publice locale, 
modificata si completata ulterior ; 

Avand in vedere raportul prezentat de compartimentul financiar-contabil al 
Primariei comunei Gottlob in care sunt prezentate detailat capitolele de venituri si cheltuieli 
corelate cu bugetul si rectificarile bugetare intervenite la nivelul anului fiscal 2010 ; 
 In temeiul prevederilor art. 36 alin 4 lit (a) din Legea nr.215/2001, Legea 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
           In temeiul art 45 alin.2 lit a. din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta  
 
 

HOTARARE : 
 
 

 Art.  1.- Se aproba inchiderea contului exercitiului bugetar  al comunei Gottlob pe 
anul fiscal 2010 la activitatea bugetara,  dupa cum urmeaza : 
 
 - la venituri     4689,09  mii lei RON 
 - la cheltuieli     4688,98 mii lei RON 
 - excedent           0,11 mii lei RON 
 
            Art.2 Veniturile si cheltuielile pe capitole si articole bugetare se aproba conform  
anexei nr. 1 , "contul de executie a bugetului  comunei Gottlob pe anul 2010 " , anexa ce 
face parte integranta din prezenta hotarare 
 
 
           Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza dl.Nastor 
Gheorghe - primarul comunei Gottlob si compartimentul financiar - contabil al Primariei 
comunei Gottlob. 
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOTTLOB 
: Gottlob, nr. 274, cod 307 251 

: 0256 / 383 104   fax: 0256 / 383 104 
e-mail: primaria.gottlob@cjtimis .ro 

site: www.primariagottlob.ro 
 



 
 
 
 Art. 4.-Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutia Prefectului -Judetului Timis - Directia juridic si contencios 
administrativ; 

- Primarului comunei Gottlob; 
- Compartimentului financiar - contabil al Primariei comunei Gottlob; 
- Se va afisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                  CONTRASEMNEAZA 
         CONSILIER                                                          SECRETAR 
   CERBA CRISTIAN                                                IVANCEA DANIEL  

                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
Nr.  8  din 18.03.2011 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul « pentru » a 11 consilieri, niciun vot 
« impotriva » , nicio  abtinere                                                                   

 

                    



 
 
 


