ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării nr. 17 a bugetului local pentru anul 2020
CONSILIUL LOCAL al Comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, întrunit
in şedinţa ordinară din data de 18.12.2020,
Analizând: Referatul de specialitate nr. 16514/11.12.2020, întocmit de șefserviciu al Serviciului financiar-contabil, Referatul de aprobare întocmit de primarul
comunei prin care solicită aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai
Eminescu pe anul 2020, Hotărârea Consiliului Local nr. 10/12.02.2020 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2020, Raportul de specialitate al Compartimentului
juridic, avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai
Eminescu,
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,
 Hotărârea Guvernului nr. 1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale,
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), coroborat cu alin.
(4), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2020 privind Codul
administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare,
In temeiul art. 196 alin. (1), lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2020 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, cu
completarile si modificarile ulterioare,
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea nr. 17 a bugetului local pentru anul 2020
aprobat prin HCL nr. 10/12.02.2020 pentru anul 2020, după cum urmează:
sectiunea functionare
venituri 11.02.06 :

+ 142,00 mii lei

cheltuieli
68.02

+ 55,00 mii lei

68.02.05.02.

10.01.17

+ 3,00 mii lei

10.01.30

:

+ 2,00 mii lei

57.02.01

:

+ 50,00 mii lei

51.02
51.02.01.03

:

+ 20,00 mii lei
20.01.03 :

+ 7,00 mii lei

20.01.09 :

+ 7,00 mii lei

20.05.30 :

+ 1,50 mii lei

55.01.42 :

+ 4,50 mii lei

67.02

+ 20,00 mii lei

67.02. 03.07 20.01.03 :

+ 20,00 mii lei

sectiunea dezvoltare :
74.02.
74.02.06

+ 5,00 mii lei
71.01.01

+

5,00 mii lei

Extindere apa si apa uzata DS9 Cătămărești Deal
84.02
84.02.03.01

+ 42,00 mii lei
71.01.30:

+ 10,00 mii lei

Reabilitare si modernizare prin asfaltare drumuri comunale si satesti in com M Eminescu jud
Botosani
71.01.01

+ 32,00 mii lei

Modernizare drumuri comunale si sătești com Mihai Eminescu, judetul Botoșani
Art. 2. Sinteza bugetului local şi a veniturilor proprii şi subvenţii pentru anul
2020, 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 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. 4. Se aprobă lista de investiții pe anul 2020 conform anexei nr. 2 la
prezenta hotărâre.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului - Judeţul
Botoşani, Primarului comunei Mihai Eminescu, Serviciului financiar-contabil.
PRESEDINTELE DE SEDINTĂ,
MILUȚĂ PETCU

NR. HOTĂRÂRE: 179/ 18.12.2020

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU

