România
Jud. Bistriţa-Năsăud
Comuna Şanţ
Primar

DISPOZIŢIE
privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli în comuna

Şanţ pe anul 2018;
Szabo Ioan primarul comunei Şanţ.

Având în vedere ; - referatul contabilului Primăriei corn. Şanţ înregistrat sub
nr. 5692 din 12-12-2018, 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.
In baza prevederile art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 Legea Administraţiei
Publice Locale republicată;

DISPU N
Artl. 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.

Primar,Avizat pentru legalitate,
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REFERAT
privind aprobarea modificării bugetului de venituri si cheltuieli

pe|anul2018.
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. j | |: ii i; ^şi.p;
Diminuare buget. ••.:

Salarii aparatul primăriei....

10.000

Consilieri'•.-..['.L8.000

Salarii pompierJ-2.000
Curent căminiL i.'L... .3.000H

Salarii asist personali.\7.000
Indemnizatiî......:

^,..'.5.000

Total...........i..........;........................,;.^................35.000

Majorare buget|
Cheltuieli de funcţionare•!•|| ^i^ i!T^ir:-iii !pContribuţii aparatul primărieiJ;I^....5.000 '
Cheltuieli d^ dezvoltare;; .;;
Construire capela in comuna Sânt.l30.000
Total...35.000

Drept pentrdcare-s-aincheiatprezientul referat.
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