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

Nicoleta Vrabie, primarul comunei PEŞTERA,judeţul CONSTANTA:
Având în vedere :

- 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;

“

- prevederile art.21 alin.(3)- alin.(lO) din OUG. nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2021;
- referatul nr.8681/10.12.2021 întocmit de catre compartimentul buget—finante, contabilitate prin care
solicită rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Peştera, judeţul
Constanţa, prin majorare cu suma de 73.140 lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli
,repartizarea sumelor pe capitole fiind astfelzla venituri -cap.11.02.06- sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor, iar la capitoul cheltuieli , se modifică cap. Protecţia
mediului- 74.02.20— cu suma de 51.760 lei si la capitolul servicii de dezvoltare- 70.02.20 — cu suma de
21.380 lei.
Tinand seama de dispozitiile art.155 alin.(1) lit.c” si alin.(4 ) lit a” şi b” din O.U.G. nr. 57 / 2019

privind Codul Administrativ, cu modiâcările şi completările ulterioare , care prevăd atributii
referitoare la bugetul local al unitatilor administrativ— teritoriale, sens în care — în calitatea sa de
ordonator principal de credite , intocmeste proiectul bugetului unităţii administrativ teritoriale şi contul
de încheiere a exercitului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local ,în condiţiile si la
termenele prevăzute de lege.
In temeiul art.l96 alin.(l), lit.b” si art. 197 alin.(l) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, primarul comunei Peştera;
D I S P UNE: '

Art.1-. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Peştera, judeţul
Constanţa,pe anul 2021 prin maj orare cu suma de 73.140 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de
cheltuieli,conform clasificaţiei bugetare prevăzutăin anexa parte integrantă la prezenta.
Art. 2.- Primarul, prin compartimentul de specialitate buget-finanţe, contabilitate aduc la îndeplinire

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

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