
ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
COMUNA PEŞTERA
PRIMAR

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

„ judetul Constanta

Nicoleta Vrabie, primarul comuneiPEŞTERA,judeţul CONSTAN'I'A:
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;
- Decizia nr. 35/08.12.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa-Direcţia

GeneralăRegională a Finanţelor Publice Galaţi;
- referatul nr.8950/20.12.2021 întocmit de către 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 96.400 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 pevaloarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor-500.000 lei şi la cap.420324-subveţii pentru acordarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei -46.400 lei, iar la capitolul cheltuieli,se modifică cap.65.02.59-
învăţămînt—burse se rectifică bvc. cu suma de 50.000 lei iar la cap.68.02.15-ajutoare pentru încălzirea
locuinţei, se rectifică cu suma de 46.400 lei.De asemenea, se propune şi modificarea în interiorul său, a
bugetului de vanituri şi cheltuilei pe anul 2021 ,conform propunerilor prevăzute în referatul de
specialitate al compartimentului buget-fmanţe,contabi1itate .

Tinând 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 modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.196 alin.(l), lit.b” si art. 197 alin.(1) 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 prinmajorare cu suma de 96.400 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de..
cheltuiel şi modificarea în interiorul său,confonn clasificaţiei bugetare prevăzută în 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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