Romania
Jud. Bistri^a-Nasaud
Comuna an

Primar

DISPOZITIE
privind modificarea bugetului de venituri i cheltuieli in comuna
anlpe anul 2019;
Szabo loan primarul comunei anp

Avand in vedere ; - referatul contabilului Primariei com. an^ inregistrat sub
nr. 3884 din 26-08-2019, prin care propune modificarea bugetului local de venituri
i cheltuieli pe anul 2019,
-prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 actualizata la zi unde virarile de credite bugetare in cadrul aceluiai articol bugetar este de
competenla fiecarui ordonator principal de crdite pentru bugetul propriu i bugetele
instituliilor i serviciilor publice subordonate,
-prevederile Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului
de stat pe anul 2019 i a HCL an^ nr. 30/2019 privind aprobarea bugetului local al
comunei $an^pe anul 2019 unde sunt cuprinse sume in acest sens,

- prevederile art. 155 alin. (1) lit c) din O.U. nr. 57/2019 pri
vind Codul Administrativ.
In baza prevederile art. 154 din O.U. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPU N
Art.l. Se modifica bugetul de venituri i cheltuieli a comunei an^ pe anul 2019
conform referatului anexat la prezenta.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredin^eaza primarul i

serviciul financiar contabil din cadrul Primariei comunei anp
Art. 3. Prezenta dispozi^ie se comunica prin intermediul secretarului cu ;
-D.G.F. Publice Bistrila-Nasaud,
-Trezoreria Singeorz-Bai,
-Compartimentul Financiar contabil din cadrul Primariei com.

-Institu^ia Prefectului judepd Bistrila-Nasaud.
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SANT
Nr. 3884/26.08.2019

REFERAT
privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
peanul2019.
Conform Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe 2019
precum si a Legii nr.273/2006 privind fmantele publice locale , propunem
modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

DIMINUARE
67.02.03.07 -20.01.30

9.000

MAJORARE
67.02.50 -20.30.30

9000

INVATAMANT - 25.000

DIMINUARE
65.02.04.01

- 20.01.03
20.01.30

10.000
15.000

TOTAL25.000

MAJORARE
Sectiunea de functionare
65.02.04.01 20.01.04 - 2.000

20.0218.000
Total sectiunea de functionare 20.000
Sectiunea de dezvoltare
Achizitionare sistem de tratare a apei 5.000
Total sectiunea de dezvoltare 5.000

TOTAL INVATAMANT 25.000

Drept pentru care s-a incheiat prezentul referat.
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