ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMARUL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
__________________________________________________________________________________
DISPOZIŢIA
Nr. 147 / 2019
privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2019
Primarul Comunei Orlat , Judeţul Sibiu ,
În aplicarea art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,
Luând act de referatul justificativ nr. 9919/23.12.2019 prin care se solicită de către biroul
contabilitate emiterea unei dispoziţii pentru rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV
anul 2019,
Luând în considerare H.C.L. nr. 16 / 2019 privitoare la aprobarea bugetului local pe anul
2019 ,
Având în vedere prevederile nr. crt. 1358 din anexa - Sume alocate unor unităţi
administrativ – teritoriale pentru plata unor cheltuieli la H.G. nr. 971/2019 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru
unele unităţi administrativ – teritoriale,
Ţinând seama de prevederile art. 82 alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale , republicată , modificată şi completată ulterior ,
Având în vedere prevederile art. 155 alin. 1 lit. d şi alin. 5 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ ,
DISPUN :
Art . 1 :
Se rectifică bugetul local al Comunei Orlat pe trimestrul IV, anul 2019 , potrivit anexei
nr.1 , care face parte integrantă din prezenta dispoziţie şi se anexează la aceasta , urmând ca la prima
şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective.
Art. 2( 1 ) :
Prezenta dispoziţie se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Orlat .
( 2 ) : Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei Orlat .
( 3 ) : Se încredinţează Compartimentul Contabilitate cu ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei dispoziţii .
Emisă la Orlat , data : 23 decembrie 2019
PRIMAR
AUREL GÂŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA-ELENA
VME , 14EX

Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. 147 / 2019
Rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2019
Mii lei
NR.
CRT.
1.

2.

INDICATORI

COD CONT

Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata ptr.echilibrarea bugetelor
locale
TOTAL VENITURI SF
TOTAL VENITURI SD
TOTAL VENITURI
Alte Servicii publice generale
FOND DE REZERVĂ BUGETARĂ
LA DISP.AUT.LOCALE
FOND DE REZERVĂ
TOTAL CHELTUIELI SF
TOTAL CHELTUIELI SD
TOTAL

VENITURI

11.2A.06

CHELTUIELI

100
+100
0
+100

54.2A
54.2A.05

+100
+100

50

+100
+100
0
+100

Emisă la Orlat , data : 23 decembrie 2019
PRIMAR
AUREL GÂŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA-ELENA

