
          România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile secţiunii a 4-a art. 49 alin. (4), (7) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa D.G.F.P. Ialomiţa nr. 207347/10.09.2012;
- adresa D.G.F.P. Ialomiţa nr. 207044/06.09.2012.
Examinand :

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului contabilitate;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Aprobă bugetul local pe anul 2012 rectificat la venituri în sumă de  
2.702.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 2.737.000 lei, bugetul de venituri proprii şi 
subvenţii pe anul 2012 rectificat la venituri în sumă de 190.000 lei şi la cheltuieli în sumă 
de 262.000 lei conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                                                                                                               Secretar
                                                                                                          Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________  



                ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      MIHAIL KOGĂLNICEANU

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

al Consiliului Local din data de 27.09.2012

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, întrunit în 
şedinţa ordinară din data de 27.09.2012,

Având în vedere :
- prevederile cap. II secţiunea I art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- propunerea d-lui consilier _____________, care propune ca preşedinte de şedinţă pe 
dl consilier _________________ pentru 3 luni.
În temeiul art. 35 alin. (1), art. 41 şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta

HOTĂRÂRE

Art. unic. D-l consilier ______________ se alege preşedinte al şedinţei  
Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 
27.09.2012 şi pentru următoarele două luni.

   Preşedinte de şedinţă                                                                     Contrasemnează
                                                                                    Secretar
                                                                                                           Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _______________


	HOTĂRĂŞTE

