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DISPOZITIA
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Peştera, judetul
Constanta

_

Nicoleta Vrabie, primarul comunei PEŞTERA,judeţul CONSTANTA:
Avand in vedere : referatul nr. 5090/20.07.2021intocmitde catre compartimentul buget-finante, contabilitate

prin care solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Peştera,judeţul Constanţa,
prin modificarea lui in interior atat la sectiuneade de dezvoltare cat si la sectiunea de functionare dupa cum
urmeaza : la cap.67.02.— subcap.0307- cultura ,recreere, religie—titlul 71. art.01.alin.30 — active fixe(amenajre
parc Ivrinezu Mic- suma de 200.000, se repartizeaza tot pe cap.67.02.-subcap.050l-titlul 71
art.Ol.alin.30(Amenajare parc Ivrinezu Mic), iar la cap.70.02—subcap.5000- servicii de dezvoltare- titlul 7l.art.Ol-
alin.30— active fixe(inlocuire conducata de apa Ivrinezu Mic) suma de 150.000 din totalul de 350.000 LEI, SE
repartizeaza pe tittlul 51 ..02—subcap.0103-autoritati executive,titlul 71-aart.01 ..alin02-Active fixe(achizitionare
autoturism),iar la sectiunea functionaere la cap 74.02.—subcap05 01salubritate—titlul 20 art… alin. 30- alte bunuri
si serviciipt.intretinerea si functionare,suma de 120.000 se repartizeaza pe capitolul 68.02.—subcap.5050- alte
cheltuieli in domeniul asistentei sociale— titlul 57 art.02 alin.01.

- prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare,unde se stipuleaza ca” Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot
aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a
acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar;

_Tinand seama de dispozitiile art.155 alin.(l) lit.c” si alin.(4 ) lit a” si b” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , care prevad atributii referitoare la bugetul local al
unitatilor administrative teritoriale, sens in care — in calitatea sa de ordonator principal de credite , intocmeste
proiectul bugetului unitstii administrative teritoriale si contul de incheiere a exercitului bugetar si le supune spre
aprobare consiliului local ,in si la termenele prevazute de lege”
In temeiul art.196 alin.(l), lit.b” si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind CodulAdministrativ,

cu modificarile si completarile ulterioare, primarul comunei Peştera;
D I S P U N E:

Art.1-. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Peştera,
judeţul Constanţa, in interiorul sau, atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli,conform
clasificaţiei bugetare prevăzutein anexa la prezenta.
Art. 2.- Primarul, prin compartimentul de specialitate buget-finanţe, contabilitate aduc la îndeplinire

prevederile prezentei hotărîri.
Art.3 -Secretarul general al comunei asigură comunicarea prezentei dispoziţii,Institutiei Prefectului

judeţul Constanţa, primarului comunei si compartimentului de specialitate buget-finanţe, contabilitate,
în condiţiile legii.

PESTERA: 22.07.2021.

PRIMAR, Nr. 156.

MCM…]—
3

CONTRASEMNEAZA,

SECRETARGENERAL

LENUIA PREDA/

Achizitii
Creion


