
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea rectificarii nr 5 a bugetului local pentru anul 2011

CONSILIUL LOCAL al Comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani, intrunit
in sedinta extraordinara din data de 23 iunie 2011,

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

Primarul Comunei, prin care solicita aprobarea rectificarii nr 5 a bugetului local
al Comunei Mihai Eminescu pe anul 2011,

-Referatul intocmit de compartimentul financiar-contabil din cadrul
institutiei,

In baza:
- Dispozitiilor Legii 273/2006 art 49 lit ( 7) privind finantele publice

locale,
- -Legii bugetului de stat pe anul 2011 rv 286/20L0
- 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 ),l i t a, ale art 45 din Legea nr 215/2001 privind
administratia publica locala republicata, actualrzala,

HOTARASTE,

Art.l Se aproba rectificarea nr 5 a bugetului local al comunei Mihai
Eminescu aprobat prin HCL I / 21.01.2011 pentru anul 2011, cu suma de 20,50
mii lei pentru sectiunea de functionare:

VENITURI SECT FUNCTIONARE

07.02.0r.02

CHELTUIELI SECT FUNCTIONARE

51.02.01.03

Art.2 Sinteza bugetului local pe anul 2011, atat sectiunea de functionare
cat si la sectiunea de dezvoltare, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole,
iar Ia cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri precum si aliniate este prevazuta
in anexa I la prezenta hotarare.

+ 20,50 MII LEI

+ 20,50 MII LEI

+ 20,50 MII LEI

+ 20,50 MII LEI



Art.3 (1) Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2011 reprezinta
limite maxime, care nu pot fi depasite.

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

Art. 4 Se proba lista obiectivelor de investitii finantate prin bugetul local
in anul 2011, in suma totala de 4046,60 mii lei ( 1607,60 mii lei -BL si 2439 mii
Iei F europene)

Art.S Cu executarea prezentei hotarAri se incredinteaza Serviciul
Financiar Contabil din cadntl Primariei comunei Mihai Eminescu

Art.6 Prezenta hotarAre va fi comunicata :
- InstitutieiPrefectuluiJudetuluiBotosani;
- Primarului comunei Mihai Eminescu
- DJFPJ Botosani
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