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

HOTĂRÂREA Nr. 50/2019
privind aprobarea rectificării bugetului local şi virările de credite bugetare de la un
capitol la alt capitol pe trimestrul IV. 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 nr10/18.10.2019 al A.J.F.P prin care s-a repartizat 50 mii lei sume
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi adresa nr.22703/04.10.2019
al Consiliul Judetean Harghita prin care se comunică Hotararea nr.235/2019 a Consiliul
Judeţean Harghita despre repartizarea sumei de 49 mii lei;
 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 rectificarea bugetului local şi virările de credite bugetare de la un
capitol la alt capitol pe anul 2019 pe trimestrul IV., conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se modifică lista cu investiţii conform anexei nr.2 din prezenta hotărâre.
Art.3. 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.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Ordonatorul
principal de credite şi Compartimentul pentru buget finanţe şi contabilitate.
Art.5. Prezenta hotarare se comunica
- Instituţiei Prefectului Judetului Harghita;
- Primarului comunei Mihăileni;
- AJFP Harghita
Mihăileni, la data de 28.10.2019

Preşedintele de şedinţă
Bartis Attila

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

Anexa nr. 1 la HCL nr.50/2019
Buget local sursa A rectificat
Venituri
Clasificatia bugetara
04.02.05- Sume repartizate din Fond disp CJ
11.02.06- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale
Total rectificat
Cheltuieli
Clasificatia bugetara
51.02.01.03- 20.30.30 Administratia. Alte cheltuieli cu
bunuri si servicii
65.02.04.01. 20.01.30- Invatamanti. Alte bunuri si
servicii pentru intretinere si functionare
67.02.03.07- 71.01.30- Cultura Alte active fixe
Total rectificat

Rectificat trim IV
49,00
50,00
99,00
Rectificat trim IV
47,10
2,90
49,00
99,00

Buget local sursa A
Virari de credite
Clasificatia bugetara
51.02.01.03- 10.01.01 Administratia. Salar de baza
51.02.01.03- 20.01.03 Administratia. Incalzit iluminat
51.02.01.03- 20.02 Administratia. Reparati curente
51.02.01.03- 20.05.30 Administratia. Obiect de inventar
51.02.01.03- 20.11 Administratia. Carti si publicatii
51.02.01.03- 20.30.30 Administratia. Alte cheltuieli cu
bunuri si servicii
51.02.01.03- 85.01.01 Administratia. Plati efectuate in
anii precedent si recuperatein anul curent
61.02.05-20.01.03-Protectia civila- Iluminat
61.02.05-71.01.30-Protectia civila –Alte active fixe
66.02.08-10.02.06- Sanatate-Tichete de vacanta
66.02.08-20.01.30- Sanatate-Alte cheltuieli
67.02.03.07-20.01.02- Cultura-Materiale pentru
curatenie
67.02.03.07-20.01.03- Cultura- Incalzit iluminat
67.02.50-59.12-Alte servicii in domeniile culturii,
recreerii si religiei
68.02.05.02-20.13-Asistenta sociala –Pregatire
profesionala
70.02.06-20.01.03-Iluminat public-Iluminat
70.02.06-20.01.30- Iluminat- Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si functionare
70.02.07-71.01.30-Alimentare cu gaze naturale-Alte
active fixe
70.02.50-71.01.03-Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale- Alte active corporale
Total

Virari de credite trim IV
-1,45
+1,5
-3,00
+9,00
+1,00
+0,90
-2,90
+0,20
-32,00
+1,45
+0,70
+1,00
+1,30
+2,00
+2,30
+4,00
+12,00
-10,00
+12,00
0

Mihăileni, la data de 28.10.2019
Preşedintele de şedinţă
Bartis Attila

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

