ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGH ITA
COMUNA MIH ĂILENI
CONSILIUL LOCAL MIHĂI LENI
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTĂRÂREA Nr. 44/2019
privind aprobarea modificării bugetului local şi virările de credite bugetare de la un
capitol la alt capitol pe trimestrul III. anul 2019

Consiliul Local al comunei Mihăileni,
Analizând raportul de specialitate al compartimentului contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, avizat favorabil de comisiile de specialitate;
Având in vedere:
 Hotărârea Consiliului Local nr.19/2019 privind aprobarea bugetului local al
comunei Mihăileni pe anul 2019;
 Dispozitia nr. 8/28.08.2019 al A.J.F.P Harghita emis pe baza O.G. nr. 12/2019
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
 Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
 Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică;
In temeiul dispoziţiunilor art. 36 alin.(2) lit.b) ,art.45 alin (2) litera a şi art.115 lit.b
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea bugetului local şi virările de credite bugetare de la un
capitol la alt capitol pe anul 2019 pe trimestrul III., conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător
Hotărârea Consiliului Local nr.19/2019 privind aprobarea bugetului local general pe
anul 2019.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Ordonatorul
principal de credite şi Compartimentul pentru buget finanţe şi contabilitate.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica
- Instituţiei Prefectului Judetului Harghita;
- Primarului comunei Mihăileni;
- AJFP Harghita
Mihăileni, la data de 26.09.2019

Preşedintele de şedinţă
Eröss Antal

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

Anexa nr. 1 la HCL nr.44/2019
Buget local sursa A rectificat
Venituri
Clasificatia bugetara
11.02.06- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale
Total rectificat

Rectificat trim III
3,00
3,00

Cheltuieli
Clasificatia bugetara
65.02.04.01. 20.01.30- Invatamanti. Alte bunuri si
servicii pentru intretinere si functionare
Total rectificat
Buget local sursa A
Virari de credite
Clasificatia bugetara
51.02.01.03- 20.02 Administratia. Reparatii curente
65.02.04.01. 20.01.30- Invatamanti. Alte bunuri si
servicii pentru intretinere si functionare
67.02.03.30- 59.11- Alte servicii culturale, Asociatii si
fundatii
67.02.50- 59.12- Alte servicii in domeniile culturii,
recreerii si religiei. Sustinerea cultelor
Total

Rectificat trim III
3,00
3,00

Virari de credite trim IV
-2,00
+2,00
-2,00
+2,00
0
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Preşedintele de şedinţă
Eröss Antal

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

