
  

JUDETUL  VASLUI   
COMUNA  MUNTENII  DE  SUS   
PRIMAR 

D I S P O Z I T I  A   nr.           /2014  
pentru rectificarea I a  bugetului local pe anul 2014 

               
 

  PRIMAR; 
Vasile  Anton 

 

În aplicarea  temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) alin. (2) şi art. 138 alin. (1), alin. (4) şi alin. (5)  din Constituţia 

României, republicată; 
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 

    d)  art.19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) În temeiul prevederilor art.68,  alin. (1) şi celor ale art.115, lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare; 

f) art. 19 din Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 31 ianuarie 2014   privind  
aprobarea bugetului local pe anul 2014, prin care primarul este autorizat în contextul art. 63 alin 
1. lit. c) combinat cu alin. (4)  lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să raspunda de realizarea  prevederilor  
legale ale  bugetului  local,  sa   analizeze  periodic situatia   financiara,   sa  stabileasca masurile  
ce  se  impun pentru  imbunatatirea  executiei  bugetului  local,  sa  procedeze la rectificarea 
bugetului local, în cursul anului 2014; 

g) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul 
comunei Muntenii de Sus, aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 275/2003   

văzând şi dispoziţiile art. 63 alin. (1) lit. c) combinat cu alin. (4) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Anton  Vasile,  Primarul  comunei  Muntenii  de  Sus,  judetul  Vaslui 
D I S P U N : 

Art. 1.- Se aproba retragerea sumei de 35.000 lei de la subcapitorul 70.02. –Alte 
servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, titlul -71.01.30 Alte 
active fixe. 

Art. 2. -Se aprobă repartizarea  sumei de 35.000 lei la capitolul 70.02 –Locuinte, 
servicii si dezvoltare publica, subcapitolul 70.02.06 –“iluminat public si electrificari  rurale”, 
titlul -71.01.30 Alte active fixe. 

Art. 3.-  Doamna Bozianu  Manuela, îndeplinind funcţia publică de contabil cu 
atribuţii şi responsabilităţi în domeniul financiar-contabil în compartimentul Contabilitatea 
publică din aparatul de specialitate al primarului comunei,  se obligă să efectueze înregistrările 
impuse de prezenta dispoziţie în evidenţele contabile. 

Art. 4.- Modificările în bugetul local pe anul 2014, potrivit prezentei dispoziţii, sunt 
supuse  validării Consiliului local la prima şedinţă. 

Art. 5.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în  termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui,  persoanei 
menţionate la art. 3 şi se aduce la cunoştinţă publică prin  afisare  la  sediul  Primariei  comunei  
Muntenii  de  Sus,  judetul  Vaslui.     

    Muntenii  de  Sus,    16 aprilie 2014 
Avizează pentru legalitate: 

SECRETARUL  COMUNEI, 
Burghelea Monica 



  

 


