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

HOTĂRÂRE Nr. 57/2019
privind aprobarea rectificării bugetului local 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:
 Adresa nr.1408/2019 al Sc. Gimnaziala ”Arany Janos” Mihăileni privind
majorarea bugetul local sursa E cu 3,00 mii lei pe trim IV, şi majorarea buget
local sursa E al comunei suma de 75,00 mii lei;
 Adresa nr.27754/2019 al Consiliul Judetean Harghita privind repartizarea
sume din fondul la dispozitia Consiliul Judetean Harghita, constituit din cota de
7,5% din impozitul pe venit, suma de 30,00 mii lei;
 Hotărârea Consiliului Local nr.19/2019 privind aprobarea bugetului local
al comunei Mihăileni pe anul 2019;
 Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
 Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică;
In temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129 şi art.196 alin.(1) lit.a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul IV., anul 2019
conform anexei nr.1 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 hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Harghita;
- Primarului comunei Mihăileni;
- AJFP Harghita
Mihăileni, la data de 28.11.2019
Preşedintele de şedinţă
Bartis Attila

Contrasemnează, secretar general
Sándor Gellért

Anexa nr.1 la HCL nr.57/2019

Buget local sursa A rectificat
Venituri
Clasificatia bugetara
04.02.05 –Sume repartizate din Fondul la dispozitia
Consiliul Judetea
Total rectificat

Rectificat trim IV
+30,00
+30,00

Cheltuieli
Clasificatia bugetara
70.02.50-71.01.03 Alte servicii in domeniul locuintei
serviciilor si dezvoltarii comunale. Alte active corporale
Total rectificat

Rectificattrim IV
+30,00
+30,00

Buget local sursa E rectificat
Venituri
Clasificatia bugetara
30.10.50- Alte venituri din proprietate
36.10.50- Alte venituri
Total rectificat

Rectificat trim IV
+75,00
+3,00
+78,00

Cheltuieli
Clasificatia bugetara
65.10.03.01-20.03.01- Invatamant prescolar- Hrana
pentru oameni
83.10.03.30- 20.01.05-Alte cheltuieli in domeniul
agriculturii- Carburanti
83.10.03.30- 20.01.06-Alte cheltuieli in domeniul
agriculturii- Piese de schimb
83.10.03.30-20.30.30- Alte cheltuieli in domeniul
agriculturii- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Total rectificat

Rectificat trim IV
+3,00
+5,00
+5,00
+65,00
+78,00

Mihăileni, la data de 28.11.2019
Preşedintele de şedinţă
Bartis Attila

Contrasemnează secretarul general
Sándor Gellért

