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HOTARÂRE NR. 25/2012
aprobarea modificarii si rectificarii bugetului local al comunei Mihaileni
pe trimestrul III. 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;
• Hotarârea Consiliului Judetean Harghita nr.240/2012 privind rectificarea
repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, pentru
finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie, miere de
albine si fructe în scoli, pe anul 2012;
• 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 modificarea bugetului local al comunei Mihaileni pe anul 2012 pe
trimestrul III., prin virari de credite de la un capitol la altul, conform anexei nr.1 care
face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2: Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Mihaileni pe anul 2012 pe
trimestrul II. în felul urmator:
2.1.Partea de venituri se majoreaza dupa cum urmeaza:
• Cod. 21.30.02.50 – 6,67 mii lei – alte venituri din proprietate;
• Cod. 21.11.02.01 – 10,20 mii lei – sume defalcate din TVA pentru
acordarea de produse lactate si panificatie, miere de albine si fructe în
scoli
2.2.Partea de cheltuieli se majoreaza dupa cum urmeaza:
• Cod. 67.02.50 – art.71.01.30 –6,67 mii lei – cultura;
• Cod. 65.02. – art.57.02.02 – 10,20 mii lei - învatamânt

Art.3: 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.4: 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.5: Prezenta hotarare se comunica
- Institutiei Prefectului Judetului Harghita;
- Primarului comunei Mihaileni;
- DGFP Harghita
Mihaileni, la data de 31.07.2012
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