
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea bugetului local initial pentru anul 2011

CONSILIUL LOCAL al Comunei Mihai Eminescu, juderul Botosani, intrunit in sedinta
ordinara din data de 21 ianuarie 2011,

Analizand:
-Expunerea de motive intocmita de domnul Dumitru Verginel Gireada, Primarul

Comunei, prin care solicita aprobarea bugetului local al Comunei Mihai Eminescu pe anul
201  1 ,

-Referatul intocmit de compartimentul financiar-contabil din cadruI institutiei
In baza:
- Dispozitiilor Legii 273/2006 afi 49 lit ( 7) privind finantele publice locale,
- Adresei primite cu nr II/47 din 07.01.2011 de la DGFPJ Botosani privind sumele

alocate
- Adresei primite cu nr ll/Ll2 din 10.01.2011 de la DGFPJ Botosani privind

modificarile aduse legli273/2006 prin OUG 83/2OIO
- -Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr 286/2010
- Adresei cu nr 394/11.01.2011 de la CJ Botosani privind sumele alocate
- Avizelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mihai Eminescu ,

In conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica,

In temeiul art 36, alin(4 ) , lit a, ale art 45 din Legea nr 215/2OOI privind administratia
publica locala republicata, actualizata,

HOTARASTE,

Art.l (l)Se aproba bugetul local al comunei Mihai Eminescu pentru anul 2011 cu
suma de 4892, 00 mii lei atat la venituri cat si Ia cheltuieli.

Art.2 (1) Sinteza bugetului local pe anul 2011, detaliata la venituri pe capitole si
subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri precum si aliniate este prevazuta
in anexa I la prezenta hotarare.

(2) Chelruielile prevazute in bugetul local pe anul 2011 reprezinta limite
maxime, care nu pot fi depasite.

(3)Angajarea si efectuarea cheltuielilor aprobate in buget se realizeaza numai
cu respectarea prevederilor legale si in limita creditelor bugetare aprobate.



Art. 3 Bugetele activitatilor finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2011
stabilesc la venituri cat si la cheltuieli in suma de 91 mii lei.

Art. 4 Se aproba lista obiectivelor de investitii finantate prin bugetul local in anul
2011, in suma totala de 1012,60 mii lei.

Art.4 Cu executarea prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Financiar Contabil din
cadrul Primariei comunei Mihai Eminescu

Art.S Prezenta hotarare va fi comunicata :
- Institutiei ltefectului Judetului Botosani;
- Primarului comunei Mihai Eminescu
- DJFPJ Botosani
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