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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea rectificării nr. 13 a bugetului local pentru anul 2022 

 
CONSILIUL LOCAL al Comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, întrunit in 

şedinţa din data de 27.09.2022, 
Analizând: Referatul de specialitate nr. 12893/27.09.2022 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 2022, 
Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, avizele Comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu, Adresa nr. II/505/26.09.2022 remisă 
de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani însoțită de HG nr. 1156/2022 
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, 

 În baza: 
 Dispoziţiilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 Dispoziţiilor 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, 

 Dispozițiilor art.25 din Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, 

 Hotărârii Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu nr. 9/04.02.2022 privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2022,  

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), coroborat cu alin. (4), 
lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu 
completarile si modificările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2021 privind Codul administrativ, cu completarile si modificările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se aprobă rectificarea nr. 13 a bugetului local pentru anul 2022 

aprobat prin H.C.L. nr. 9/04.02.2022 pentru anul 2022, după cum urmează: 
 Publicarea in Monitorul Oficial nr 930 din 22.09.2022 a Hotarârii privind repartizarea sumelor 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , prevazute la art 29 alin (5)lit a) din OG 

19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, pentru sume recensămant, 

Comuna MIhai Eminescu primind suma de 89 mii lei pentru plata persoanelor implicate la 

recensământ ( pagina 13 , pozitia 566 ) 

 

SECTIUNEA FUNCTIONARE : 

VENITURI 11.02.06   + 89 MII LEI 

 



CHELTUIELI   

51.02.    20.30.30                                    + 89 MII LEI 

 

 modificarea bugetului  pe capitole, articole, alineate  si obiective , intre ele, pentru a acoperi 

facturile la plata si renuntarea la obiectivele propuse  care inca nu s-au inceput, dată fiind situația 

economică actuală și ritmul lent de încasare. 

 84.02.03.01   20.01.09  + 350,00  mii lei 

 84.02.03.01   20.01.30  -  350,00  mii lei 

Art. 2. Sinteza bugetului local şi a veniturilor proprii şi subvenţii pentru anul 2022, 

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 2022 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. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, 

Primarului comunei Mihai Eminescu, Serviciului financiar-contabil. 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

FĂNICĂ MOISII 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 

 

 

 

 

Nr. Hotărâre:  159/ 27.09.2022 

 
 
 


