ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării nr. 9 a bugetului local pentru anul 2020
CONSILIUL LOCAL al Comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, întrunit in
şedinţa de indata, din data de 16.07.2020,
Analizând:Referatul de aprobare întocmit de doamna primar a comunei prin
care solicită aprobarea modificarii rectificării bugetului local al Comunei Mihai
Eminescu pe anul 2020, Referatul de specialitate nr. 8562/14.07.2020, intocmit de Sef
serviciu financiar contabil, H.G. 531/13.07.2020 privind alocarea unei sume din Fondul
de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020,
pentru unele unitati adminisatrativ- teritoriale afectate de calamitatile naturale si
Hotărârea Consiliului Local nr. 10/12.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul
2020,
In baza:
 Dispoziţiilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare,
 Dispoziţiile 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,
 Avizelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mihai
Eminescu,
In conformitate cu prevederile art. 49 alin (4) , (5) din Legea 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 129, alin.
(2), lit. b), coroborat cu alin. (4), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
In temeiul art. 196 alin. (1), lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu
adopta prezenta HOTARARE:
Art. 1. Se aproba rectificarea nr. 9 a bugetului local pentru anul 2020 anexa nr.
1 a prezentei Hotarari, dupa cum urmeaza:
 Sectiunea functionare:
Venituri fond de interventie:
42.02.28
+354 mii lei
 Cheltuieli functionare:
84.02.03.01 20.20

+354 mii lei

Art. 2.(1). Cheltuielile prevăzute in bugetul local pe anul 2020 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. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani,
- Primarului comunei Mihai Eminescu,
- Sefului serviciu financiar contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
PETCU MILUTA

Nr. Hotărâre: 106/16.07.2020

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
SUHAREANU BOGDAN GABRIEL

