RO MÂNIA
JUDET UL H ARGH IT A
CO MUNA MIHAILENI
CO NS ILIUL LO CAL M IH AILENI
Te le fon – Fax 0266 – 326155

H O T A R Â R E A nr. 5/2012
cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local al comunei Mihaileni, întrunit în sedinta ordinara din data de
31.01.2012.
Având în vedere:
• adresa Directiei Generale a Finantelor Publice
a Judetului Harghita
nr.48/2012;
• adresa Consiliului Judetean Harghita nr. 1229//2012 privind sumele repartizate
comunei Mihaileni;
• prevederile Legii nr.293/2011, a bugetului de stat pe anul 2012, precum si a
Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
• Raportul de avizare favorabila al Comisiei de specialitate pentru Programe de
Dezvoltare Economico- Sociala, Buget Finante, Administrarea Domeniului
Public si Privat al Consiliului local comunei Mihaileni;
• Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratie publica;
• Raportul de specialitate a compartimentului contabil si expunerea de motive
inaintata de primarul comunei Mihaileni
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „b”,alin (4) lit. „a”, art. 45pct. (2) lit. „a”
si art. 115 alin (1) lit. „b” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. Aproba bugetul local general al comunei Mihaileni pe anul 2012 în
suma totala de 2295,30 mii lei la venituri si în suma de 2447,86 mii lei (din care
152,56 mii lei excedent bugetar din anul 2011.
Art.2. Aproba bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole în
suma de 2210,30 mii lei si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si
subcapitole în suma de 2362,86 mii lei conform anexei nr.2.
Art.3. Aproba bugetul institutiilor publice, finantate integral din venituri
proprii în suma de 85,00 mii lei la venituri, si în suma de 85,00 mii lei la chetuieli
conform anexei nr.3.
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Art.4. Aproba utilizarea excedentului bugetar din anul 2011 conform
prevederilor art.58 alin.1) lit.a) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare, în suma totala de 152,56 mii lei , ca sursa
de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru investitii, dupa cum
urmeaza:
- cod indicator : 67.02.03.07
89,06 mii lei
- cod indicator : 84.02.03.01
63,50 mii lei
Art.5. Aproba listele cu investitii pe anul 2012 în suma de 295,10 mii lei
conform anexei nr.4.
Art.6. Anexele nr.1-4 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.7. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezetei hotarâri se însarcineaza
primarul comunei Mihaileni dl.Kosa Petru, precum si compartimentul contabil
financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.8. Prezenta hotarâre se comunica prin grija secretarului, pentru primarul
localitatii, D.G.F.P Harghita, compartimentului de contabilitate , precum si Institutiei
Prefectului Judetului Harghita.

Mihaileni, la 31 ianuarie 2012
Presedintele de sedinta,
Dobos László

Contrasemneaza secretarul comunei
Sándor Gellért

2

