
          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;
- adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 209339/08.11.2012, 

respectiv nr. 209538/15.11.2012.
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  
2.801.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 2.836.000 lei, bugetul de venituri proprii şi 
subvenţii pe anul 2012 rectificat la venituri în sumă de 200.000 lei şi la cheltuieli în sumă 
de 272.000 lei conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2012, 
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                 Cioară Marian                                                                       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 aprobarea acordării unui sprijin
 financiar Parohiei Mihail Kogălniceanu

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile art. 3 alin. (2) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, actualizată ;

- prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, actualizată; 

- adresa Parohiei Mihail Kogălniceanu nr. 27/27.09.2012.
Examinand :

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

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. c), 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. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, din 
bugetul local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru lucrări de reparaţii, Parohiei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.    

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

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                 Cioară Marian                                                                       Secretar
                                                                                                           Vişan Tudoriţa
Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________  
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