
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL MIHĂILEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea nr. 3 a bugetului propriu al comunei Mihăileşti, 
judeţul Buzău, pe anul 2022 

 

 

Consiliul local al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

 referatul primarului înregistrat sub nr. 3331 din 09.06.2022 privind 
modificarea nr. 3 a  bugetului propriu al comunei Mihăileşti pe anul 2022; 

 raportul de specialitate al inspectorului din cadrul compartimentului de resort 
înregistrat sub nr.3345 din 09.06.2022. 

 avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Mihailesti; 
 Contractul de finantare POIM nr. 1503/30.05.2022 privind Proiectul  “Dotarea 

elevilor cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor scolare si alte echipamente IT in 
cadrul unitatilor de invatamant de pe raza com.Mihailesti, judetul Buzau, pentru a 

preveni riscul de infectare cu coronavirus SARS-Cov-2”; 
 prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 4/10.02.2022 privind aprobarea  

bugetului propriu al comunei Mihăileşti pe anul 2022; 

 prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 15/17.03.2022 privind modificarea 
bugetului propriu al comunei Mihăileşti pe anul 2022 ; 

 prevederile art. 5,art 19 alin 1 lit a, şi art 20 alin 1 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 prevederile Legii nr. 317/ 28.12. 2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
În temeiul art. 87 alin. 3 si alin. 5, art. 88, art. 129 alin.2,  lit. b, alin. 4, lit. a, 

art. 139 alin. 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ:  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se aproba modificarea nr. 3 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti 
pe anul 2022, prin care totalul veniturilor si al cheltuielilor se modifica, astfel 

veniturile pentru anul 2022 se stabilesc in suma totala de 7.342.000 lei, iar 
cheltuielile se stabilesc in suma de 7.574.500 lei, conform anexei nr. 1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aproba modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2022, cu 

finantare partiala sau integrala de la bugetul local, conform anexei nr. 2, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Primarul comunei Mihailesti prin compartimentul contabilitate, impozite 

si taxe locale, achizitii publice, urbanism si amenajarea teritoriului v-a duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.4 Secretarul general al comunei Mihăileşti va comunica prezenta dispoziţie 
autorităţilor şi persoanelor fizice si juridice interesate. 

 
Preşedinte de sedinţă, 

Florinel MORARU 
Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 
                                     Violeta – Adelina TUDOSE 

Mihăileşti  
21.06.2022 

Nr.36 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta  ordinara din data de 

21.06.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 consilieri in funcţie 
şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.   


