
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2011

Prin H.G. nr. 649/2011 au fost suplimentate sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 100 
mii lei pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, şi 
finanţarea unor obiective de investiţii.

Prin adresa nr. 20445/05.07.2011 D.G.F.P. Ialomiţa face cunoscut că 
prin Decizia nr. 203/2011 a aprobat modificarea repartizării pentru comuna 
Mihail Kogălniceanu a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2011 cu salariile, 
sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, precum şi 
contribuţiile aferente acestora din instituţiile de învăţământ preuniversitar de 
stat, prin retragerea cu suma de 217 mii lei.   

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare 
Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011  în forma şi conţinutul 
prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2011

  

    
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 

analizat raportul compartimentului de specialitate, expunerea de motive a primarului şi 
proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în 
şedinţa Consiliului Local convocat de îndată din data de 06.07.2011.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii finanţelor 
publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre prevede rectificarea bugetului local ca urmare a adreselor 
D.G.F.P. Ialomiţa nr. 204568/04.07.2011 si nr. 20445/05.07.2011 şi H.G. nr. 649/2011. 
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi continuţul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind
 rectificarea bugetului local pe anul 2011

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi 
conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA
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