
ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr DE HorAnAne
privind aprobarea bugetului inigial pentru anul 2012

CONSILIUL LOCAL al Comunei Mihai Eminescu, judetul Botogani, intrunit in gedintb

ordinard la data de 18 ianuarie 20L2,

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

Comunei Mihai Eminescu, prin care solicita aprobarea bugetului local al Comunei Mihai
Eminescu pe anul 20L2,

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

in baza:
- Dispozitiilor Legii bugetului de stat pentru anul 2012 nr.293/2011, a Deciziei nr. 1 a

directorului executiv al DGFPJ Botogani;
- Adresei nr. 363 din 09.01.2012 remisd de Consiliul Judetean Botogani;
- Adresei nr. IIl111 din 16.01,2012 remisi de DGFPJ Botogani;
- OUG nr. 7L12009 privind plata unor sume prevdzute in titluri executorii avdnd ca

obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
- Legea educatiei nationale nr. L|2}LL
- Legea nr.273 din 29 iunie 2006, actualizatS, privind finantele publice locale,
- Avizelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mihai Eminescu ,

In conformitate cu Legea 52l2OO3 privind transparenta decizionala in administralia
publicd,

In temeiul aft. 36, alin. (2), lit. b, art. (4), lit. a, ale aft. 45 din Legea nr.2l5l200L
privind administratia publicb localH republicatd, actualizatS,

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aprob5 bugetul local al comunei Mihai Eminescu pentru anul 2012 cu suma
de 5.510,00 mii lei at6t la venituri cat si la cheltuieli. (anexa 1)

Alt. 2. Sinteza bugetului local pe anul 2012, detaliat6 pe sectiunile functionare si
dezvoltare , atat la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole,
titluri precum si aliniate este prev6zutd in anexa 2 la prezenta hotbrdre,



Art. 3. (1). Cheltuielile prev6zute in bugetul local pe anul 20L2 reprezintb limite
maxime, care nu pot fi dep5gite.

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

Aft. +. Se prob6 lista obiectivelor de investitii finantate prin bugetul local in anul 20t2,
in suma totala de 3.938 mii lei ( bugetul local- 1.438 mii lei ; credit intern- 2.500 mii lei) -
(anexa 3)

Aft . 5 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2012 se
stabileste la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 100 mii lei. ( anexa 4)

Aft .6 Bugetul de credit intern pentru anul 2012 se stabiliseste cu suma de + 2,500
mii lei ( anexa 5).

Att. 7. Cu executarea prezentei hot5r6ri se incredinteazd Biroul Financiar Contabil din
cadrul Prim5riei comunei Mihai Eminescu

Art. 8. Prezenta hotdrdre va fi comunicata :
- Institutiei Prefectului Judetului Botogani;
- Primarului comunei Mihai Eminescu;
- Serviciului financiar contabil;
- DJFPJ Botogani
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