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HOTARÂRE NR. 14/2012
aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihaileni
pe trimestrul II. anul 2012

Consiliul Local al comunei Mihaileni,
Analizând expunerea de motive, prezentat de catre ordonatorul principal de
credite, si raportul de specialitate al compartimentului contabil, din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.
Având in vedere:
• Hotarârea Consiliului Local nr.5/2012 privind aprobarea bugetului local al
comunei Mihaileni pe anul 2012;
• Adresa Directiei Generale a Fiantelor Publice a Judetului Harghita
nr.42210/2012, prin care s-a
comunicat în conformitate cu HG 255/2012
suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale si alocate comunei Mihaileni o suma de 240 mii lei conform anexei
din HG 255/2012, pentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli curente si de
capital, precum si pentru cofinantarea unor proiecte finantate din fonduri externe
nerambursabile.
• Decizia Civila nr.952/R irevocabila, din data de 13 decembrie 2011 prin care
instanta hotaraste predarea remizei PSI numitei Moldovan Terez, dupa achitarea sumei
de 12.951 lei.
• Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
• Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;
In temeiul dispozitiunilor art. 36 alin.(2) lit.b) ,art.45 alin (2) litera a si art.115
lit.bdin Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Mihaileni pe anul 2012 pe
trimestrul II. în felul urmator:
2.1.Partea de venituri se majoreza dupa cum urmeaza:
• Cod.11.02.06 – 240,00 mii lei – venituri din suplimentarea sumelor defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;
• Cod. 39.02.01 – 12,96 mii lei – venituri din valorificarea unori bunuri ale
institutiilor publice;

•
•
•
•
•

2.2.Partea de cheltuieli se majoreza dupa cum urmeaza:
Cod. 65.02.03.02 – art.71.03 – Învatamânt 40,00 mii lei
Cod. 74.02.06 – art.71.01.30 – Canalizare 190,00 mii lei
Cod. 80.02.01.10 – art.55.01.13 – Actiuni generale economice 10,00 mii lei
Cod. 51.02.01.03 – art.20.25 – Administratia 5,43 mii lei
Cod. 61.02.05 – art.20.30.30 – Protectia civila si protectia contra incendiului
7,53 mii lei

.
Art.3: Se aproba modificarea Listei obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau
totala de la bugetul local, cu sumele precizate la punctul 2.2 de la art.1.
Art.4: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri, se modifica în mod
corespunzator Hotarârea Consiliului Local nr.5/2012 privind aprobarea bugetului local
general pe anul 2012.
Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Ordonatorul
principal de credite, Oronatorul tertial de credite si Compartimentul pentru buget
finante si contabilitate,
Art.6: Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului Judetului Harghita;
-Primarului comunei Mihaileni;
-DGFP Harghita
Mihaileni, la data de 11.04.2012

Presedintele de sedinta,
Dobos László

Contrasemneaza secretarul comunei
Sándor Gellért

