
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea rectificării nr. 11 a bugetului local pentru anul 2020 
 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, întrunit 
in şedinţa din data de 28.08.2020, 

Analizând: Referatul de specialitate nr. 10425/25.08.2020, întocmit de șef-
serviciu al Serviciului financiar-contabil, Referatul de aprobare întocmit de primarul 
comunei prin care solicită aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai 
Eminescu pe anul 2020, Hotărârea Consiliului Local nr. 10/12.02.2020 privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2020, Raportul de specialitate al Compartimentului 
juridic, avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai 
Eminescu, 

 In baza: 
 Dispoziţiilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
 Dispoziţiile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,  

 Avizelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mihai 
Eminescu, 

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), coroborat cu alin. 
(4), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2020 privind Codul 
administrativ, 

In temeiul art. 196 alin. (1), lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/2020 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta 

HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se aprobă rectificarea nr. 11 a bugetului local pentru anul 2020 

aprobat prin HCL nr. 10/12.02.2020 pentru anul 2020, după cum urmează: 
I. Încasarea decontarii sumei pentru obiectivul Reparatii la grupurile sanitare din 

cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, sat Ipotesti, judetul Botosani , de la Inspectoratul 

Scolar Judetean  

venituri dezvoltare :     42.02.14     + 60,00 mii lei 

cheltuieli dezvoltare :                 74.02.06    71.01.01   + 60,00 mii lei 

 la sectiunea functionare : 

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE 0,00 

51.02.01.03 administratie 20,01,01 consumabile -10,00 

51.02.01.03 administratie 20,01,30 alte bunuri si serv -10,00 



51.02.01.03 administratie 20,02 reparatii curente -4,00 

51.02.01.03 administratie 20,06,01 deplasare  12,00 

51.02.01.03 administratie 20,13 preg profesionala -5,00 

51.02.01.03 administratie 59,40 

sume aferente pers 
cu handicap 
neancadrate  -14,00 

55.02 dobanzi 20,24,02 comisioane -1,00 

61.02.05 sit urgenta 20,01,09 mat sanitare COVID 10,00 

67.02.03.07 camine 20,01,03 energ electrica -10,00 

67.02.03.07 camine 20,05,30 ob inventar -1,00 

67.02.06 culte 59,12 bani biserici -9,50 

84.02.03.01 drumuri si poduri 20.01.05 combustibil -10,00 

84.02.03.01 drumuri si poduri 20,30,30 alte cheltuieli -90,00 

84.02.03.01 drumuri si poduri 20,01,09 alte cheltuieli 142,50 

 

 sectiunea dezvoltare : 

    DENUMIRE PROIECT 60,00 

 51,01,02,03  71,01,03 

Proiect implementare  sistem supraveghere prin 
montare camere video in comuan Mihai Eminescu, 
jud Botosani -4,20 

 51,02,01,03 71,01,01  
Schimbare destinatie spatiu administrativ 
Catamaresti Deal -30,00 

51,02,01,03 58,04,02 

Infiintare si dotare gradinita  cu program normal 

sat Catamaresti Deal, com M Eminescu, jud 

Botosani ( 58.04.02) 
+ 30,00 

70,02,06  71,01,30 

Modernizare iluminat public lampi cu led in satele 
Stancesti , Catamaresti si Manolesti , com M 
Eminescu, jud Botosani  

-2,00 

 65,02,04,01 71,01,01  
Modernizare gard Scoala Stancesti si refacere 
trotuar aferent -5,00 

 67,02,03,07 71,01,01  

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin 
cultural sat Cervicesti , comuna Mihai Eminescu, 
jud Botosani -10,00 

 84,02,03,01 71,01,30  Achizitie tuburi premo  -30,00 

 84,02,03,01 71,01,30  Reparatii poduri si podete noi -3,50 

 84,02,03,01 71,01,02  Cupa excavare buldoexcavator -3,20 

 84,02,03,01 71,01,02  Cupa taluz buldoexcavator -4,00 

 84,02,03,01 71,01,02  Tocator de vegetatie -17,50 

 84,02,03,01 71,01,30  
 Refacere poduri si podete com M Eminescu, jud 
Botosani -8,50 

 74,02,06 71,01,01  
Extindere apă si apa uzata DS9, loc Catamaresti-
Deal, com M Eminescu, jud Botosani 147,90 

 Art. 2. Sinteza bugetului local şi a veniturilor proprii şi subvenţii pentru anul 
2020, atât secţiunea de funcţionare cat si la secţiunea de dezvoltare, detaliate la 



venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri 
precum si aliniate este prevăzuta in anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 3. (1). Cheltuielile prevăzute in bugetul local pe anul 2020 reprezintă limite 
maxime, care nu pot fi depăşite. 

            (2). Angajarea si efectuarea cheltuielilor aprobate in buget se 
realizează numai cu respectarea prevederilor legale si in limita creditelor buget  are 
aprobate. 

Art. 4. Se aprobă lista de investiții pe anul 2020 conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Botoşani, Primarului comunei Mihai Eminescu, Serviciului financiar-contabil. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 

MILUȚĂ PETCU 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. Hotărâre:  122/ 28.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


