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FRXMAR.UL COMUNEI

de{icitului din sectiunea de dezvoltare
sectiunii de functionare
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MPORT DE SPECIALITATE
privind acoperirea deficitului din sectiunea de dezvoltare
din excedentul sectiunii de functionare
a bugetului local

Un anul 2011 bugetul comunei Fulga a fost constituit comform legii din

doua sectiuni

-

In

:

sectiunea de functionare care cuprinde cheltuielile curente de
functionare,salarii,cheltuieli mareriale, reparatiicurente.
sectiunea de dezvoltare ce cuprinde cheltuielile de investitii ce se
fac la nivelul comunei.
sectiunea de dezvoltare a fost repartizata in anul 201I suma de

180.000 lei.
37.000 lei supoftata din bugetul localal anului201l
si un deficit de 143.000 lei ce urma a fi acoperit din fondul de
rulment al anului 2010.
Din totalul sumei de 180,000 lei repartizata in sectiunea de dezvoltare
in anul 201"1., comuna Fulga a cheltuit suma de 106.CIs1,29 lei, ( 37,000 lei
din bugetul local si 69.051,29 lei din fondui de rulment al anului z0to)
comform normelor de inchidere a anului 2011 aprobate prin brcinui
Ministerului Finantelor Publice nr 29B5l20rL si modificate prin ordinul nr
l8lza].2. sumele inregistrate ca deficit in sectiunea de dezvoltare, trebuiesc
acoperite din excedentul inregistrat in sectiunea de functionarea buqetuiui

-

local.

Urmare a prevederilor acestor norme, este necesar emiterea unei
hotarari a consiliului Local Fulga pentru a acoperi deficitul sectiunii de
dezvoltare, respectiv suma de 69.051,29 lei din excedentul sectiunii rle
firnctionare.

Contabil,
Bucur Teodor Gabriei
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