
ROMANIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL DÂRJIU 
 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.16/2009 

privind aprobarea bugetului general pe anul 2009 
 
 

 Consiliul Local al comunei Dârjiu 
 Examinând proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general pe 
anul 2009, bugetului local, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau 
parţial din buget de stat, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului 
local, pe capitole, subcapitole, articole, aliniate şi expunerea de motive a 
primarului 
 Având in vedere prevederile Legii Nr.18/2009, privind bugetului de stat 
pe anul 2009 precum si a Legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale; 
prevederile  Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala 
 Avizul favorabil al comunei de specialitate pentru activităţi economico-
financiară, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism  din cadrul 
Consiliului Local; 
 Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului propriu; 
 In temeiul dispozitiilor art.36 alin (4)  lit.a) din Legea Nr.215/2001, 
privind Administratia Publica Locala, republicată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Aprobă bugetul general al localităţii Dârjiu in suma de 1.967,93  
mii  lei la venituri si in suma de 2.078,50  mii lei  la cheltuieli, conform anexei 
nr.1. 
 
 Art.2. Aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole, 
in suma de 1.920,37  mii lei  si la cheltuieli pe capitole, subcapitole  titluri , 
articole, aliniate de cheltuieli in suma de 1.920,37  mii lei  conform anexei nr.2. 
 
 Art.3. Aproba bugetul instituţiilor subordonate  pe capitole, subcapitole, 
articole, aliniate  in suma de  551,10  mii lei  conform anexei nr.3. 
 
 Art.4. Aproba bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri 
proprii la venituri pe capitole si subcapitole in suma de 47,00 mii lei , la 
cheltuieli pe capitole, subcapitole  titluri si articole, aliniate  de cheltuieli in 
suma de 47,00 mii  lei, conform anexei nr.4. 



 
 Art.5. Aproba veniturile în suma de 0,56 mii lei  si cheltuielile evidentiate 
din fond rulment pe capitole, subcapitole, articole aliniate in suma de 111,13  
mii lei conf anexei nr.5 
  

Art.6. Aprobă Lista de investiţii din buget local pe anul 2009 în suma de 
522,50 mii lei conform Anexei 6 

 
 Art.7 Aproba lista de investitii din fond rulment  pe anul 2009 in suma de 
91,36 mii lei conform anexei nr.7. Aprobă utilizarea  fondului rulment pentru 
investiţii în suma de 91,36 mii lei. 
 
 Art.7 Aproba lista de investitii din  buget finanţat din venituri proprii  pe 
anul 2009 in suma de 20,00 mii lei conform anexei nr.8. 
 
 Art.8. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.9. Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul localitatii din Dârjiu, precum si compartimentul de resort 
din cadrul aparatului propriu al Consiliul Local. 
 
 
       Dârjiu, la  09 aprilie 2009 
 
 
 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
 BESIKA TIBERIU 

       
  CONTRASEMNEAZA 
          SECRETAR 
                    KOVACS PIROSKA ANNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL HARGHITA 
PRIMAR 

 
PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea bugetului general pe anul 2009 
 
 

 Primar al comunei Dirjiu 
 Luând în considerare Expunerea de motive a primarului 
 Avand in vedere prevederile Legii Nr.18/2009, privind bugetul de stat pe 
anul 2009 precum si a Legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale; 
prevederile  Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala 
 Avizul favorabil al comunei de specialitate pentru programe de dezvoltare 
economico-sociala, buget-finante din cadrul Consiliului Local; 
 Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului propriu; 
 In temeiul dispozitiilor art.36 alin (4) lit a) lit.d din Legea Nr.215/2001, 
privind Administratia Publica Locala, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Aprobă bugetul general al localităţii Dârjiu in suma de 1.967,93  mii  lei 
la venituri si in suma de 2.078,50  mii lei  la cheltuieli, conform anexei nr.1. 
 
 Art.2. Aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole, 
in suma de 1.920,37  mii lei  si la cheltuieli pe capitole, subcapitole  titluri , 
articole, aliniate de cheltuieli in suma de 1.920,37  mii lei  conform anexei nr.2. 
 
 Art.3. Aproba bugetul instituţiilor subordonate  pe capitole, subcapitole, 
articole, aliniate  in suma de  551,10  mii lei  conform anexei nr.3. 
 
 Art.4. Aproba bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri 
proprii la venituri pe capitole si subcapitole in suma de 47,00 mii lei , la 
cheltuieli pe capitole, subcapitole  titluri si articole, aliniate  de cheltuieli in 
suma de 47,00 mii  lei, conform anexei nr.4. 
 
 Art.5. Aproba veniturile  în suma de  056 mii lei si cheltuielile evidentiate 
din fond rulment pe capitole, subcapitole, articole aliniate in suma de 111,13 mii 
lei conf anexei nr.5 
  

Art.6. Aprobă Lista de investiţii din buget local pe anul 2009 în suma de 
522,50 mii lei conform Anexei 6 

 



 Art.7 Aproba lista de investitii din fond rulment  pe anul 2009 in suma de 
91,36 mii lei conform anexei nr.7. Aprobă utilizarea fondului rulment pentru 
investiţii în suma de  91,36 mii lei. 
 
 Art.7 Aproba lista de investitii din venituri proprii  pe anul 2009 in suma 
de 20,00 mii lei conform anexei nr.8. 
 
 Art.8. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.9. Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul localitatii din Dârjiu, precum si compartimentul de resort 
din cadrul aparatului propriu al Consiliul Local. 
 

 
  
      Dirjiu, 09 martie  2009 
 
 
  Iniţiator,     Vizat, 
  Primar      Secretar 
  ZOLTANI CSABA    KOVACS PIROSKA ANNA 
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