
ROMÂNIA    

JUDEŢUL BOTOSANI 

COMUNA MIHAI EMINESCU 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării nr. 2 a bugetului local pentru anul 2023 

prin folosirea excedentului  

 

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

şedinţa din data de 15.02.2023, 

Analizând: Referatul de specialitate nr.1667/13.02.2023 întocmit de Șef serviciu al 

Serviciului financiar-contabil, Referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei prin care 

solicit aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Eminescu pe anul 2023 prin 

folosirea excedentului, Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, avizele Comisiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu, 

 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, 

 Hotărârii Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu nr. 6/31.01.2023 privind 

aprobarea bugetului local pe anul 2023, 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), coroborat cu alin. (4), lit.a) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completarile si modificările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificările ulterioare, 

 



Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea nr. 2 a bugetului local pentru anul 2023 prin 

folosirea excedentului , aprobat prin H.C.L. nr. 6/31.01.2023  pentru anul 2023, după cum 

urmează: 

 folosirea sumei de 565 mii lei  din  fondul de rulment ( din execedentul anului 

2022 ), necesar pentru  acoperirea cheltuielilor aferente obiectivelor  de 

investitii  

 ”Reabilitare și modernizare prin asfaltare drumuri comunale si satesti în 

comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani ” val . 344 mii lei 

 ” Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a 

unităților de învățământ preuniversitar din comuna Mihai Eminescu , judetul 

Botosani ”  val 31 mii lei . 

 ”Refacere drumuri ,podete si canale afectate de calamitati naturale din luna 

octombrie 2020 ctr 17090 , val 136 mii lei  

 ”Construire corp B primărie , sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul 

Botoșani  ”  val 53 mii lei 

 ”  Reabilitare Camin Cultural Cucorani CNI    ”   val 1 mii lei         

  Din total excedent 2.862,633 mii lei,  s-a folosit în Rectificarea nr 1 / 2023 

suma de 675 mii lei . 

  

  Total propus a fi folosit din fondul de rulment( Rectif 1 + 2 ) este 

1.240,00 mii lei 

Capitol Articol Denumire Valoare propusa 
din excedent 

51,02,01,03 71,01,03 Amenajare și dotări cladire 
arhiva                               

 

20 

51,02,01,03 71,01,30 Mobilier stradal 
 

100 

51,02,01,03 71,01,03 Sistem supraveghere video                      
 

200 
 

61,02,05 71,01,03 Aparat autonom cu protectie 
respiratorie 

 

10 

67,02,03,07 71,01,01 Împrejmuire Cămin Cultural 
Cervicești                                                  

 

120 



67,02,05,01 71,01,30 Reparații capitale la terenuri 
sintetice si baza sportiva si 

dotari sala de sport 
 

18 

67,02,05,01 71,01,03 Masina  de curatat, spalat si 
uscat 

 

7 

70,02,06 71,01,30 Extindere iluminat 
 

200 

Subtotal 1 
Rect nr 
1/2023 

 
 

  675 MII 

 
84.02.03.01 

71.01.30 ”Reabilitare și 

modernizare prin 

asfaltare drumuri 

comunale si satesti în 

comuna Mihai Eminescu, 

judetul Botosani ” 

 

344 MII  

65.02.04.01 71.01.30 Dotarea cu mobilier, 

materiale didactice si 

echipamente digitale a 

unităților de învățământ 

preuniversitar din 

comuna Mihai Eminescu , 

judetul Botosani 

31 MII 

84.02.03.01 71.03 Refacere drumuri 

,podete si canale 

afectate de calamitati 

naturale din luna 

octombrie 2020 ctr 

17090 

136 MII  

 
51.02.01.03 

 
71.01.30 

Construire corp B primărie 

, sat Ipotești, comuna 

Mihai Eminescu, județul 

Botoșani                                         

 

53 MII  



67.02.03.07 71.01.30 Reabilitare Camin Cultural 

Cucorani CNI            

 

1 MII 

TOTAL  EXCEDENT 
FOLOSIT 

 1.240 MII LEI 

 

Art. 2. Sinteza bugetului local şi a veniturilor proprii şi subvenţii pentru anul 2023, atât 

secţiunea de funcţionare cat si la secţiunea de dezvoltare, detaliate la venituri pe capitol 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 2023 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 bugetare aprobate. 

Art . 4.  Se aproba lista de investitii,  anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

-  Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani 

-  Primarului comunei Mihai Eminescu 

-  Serviciului financiar-contabil 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
             CONSILIER                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI                            

HLIBAN OVIDIU ADRIAN                                  JR. BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
 

 
 
 
 
 
 
 
NR.HOTARARE: 18/15.02.2023 

 


