România
Jud. Bistriţa-Năsăud

Comuna Şanţ
Primar

DISPOZIŢIE
privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli în comuna
Şanţ pe anul 2018;
Szabo loan primarul comunei Şanţ.
Având în vedere ; - referatul contabilului Primăriei corn. Şanţ înregistrat sub
nr. 2632 din 11-06-2018, prin care propune modificarea bugetului local de venituri şi

cheltuieli pe anul 2018,

-prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 actua

lizată la zi unde virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi articol bugetar este de
competenţa fiecărui ordonator principal de crdite pentru bugetul propriu şi bugetele

instituţiilor şi serviciilor publice subordonate,

-prevederile Legii nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului

de stat pe anul 2018 şi a HCL Şanţ nr. 10/2018 privind aprobarea bugetului local al
comunei Şanţ pe anul 2018 unde sunt cuprinse sume în acest sens,

- prevederile art.63 alin. (4) lit a din Legea nr. 215/ 2001 pri
vind administraţia publică locală republicată.
în baza prevederile art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 Legea Administraţiei
Publice Locale republicată;

DISPUN
Art.l. Se modifica bugetul de venituri şi cheltuieli a comunei Şanţ pe anul 2018
conform referatului anexat la prezenta.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi
serviciul financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Şanţ.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului cu ;
-D.G.F. Publice Bistriţa-Năsăud,
-Trezoreria Sîngeorz-Băi*
-Compartimentul Financiar contabil din cadrul Primăriei corn. Şanţ,
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

Avizat pentru legalitate,
Secreta^/

Grapininffimil

Nr. 110.
Din 11-06-2018.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SÂNT
Nr. 2632/11.06.2018

REFERAT
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2018.
Conform Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe 2018
precum si a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , propunem
modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
Diminuare
67.02.03.07 71.01.01

207.000

TOTAL207.000
Majorare
67.02.03.30 71.01.30

207.000

TOTAL207.000

Drept pentru care s-a incheiat prezentul referat.

IL

