
 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                            

 COMUNA DOICEŞTI 

         P R I M A R 

 

 

                                                                 D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

 privind rectificarea bugetului local 

 

 

   PRIMARUL COMUNEI DOICEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 

 

Analizând: 

- Proiectul de dispoziţie privind rectificarea bugetului local, înregistrat la  nr. 133/24.06.2020; 
Având în vedere: 

- extrasul de cont la data de 24.06.2020 cu privire la plata sumei de 390.120,31 lei de catre platitor 

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei pentru investitia “MODERNIZARE STRAZI 

IN COMUNA DOICESTI-ETAPA II-JUDETUL DAMBOVITA”;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului (Contabilitate, 

Patrimoniu),  inregistrat la nr.3566/24.06.2020 cu privire la rectificarea in trimestrul II prin majorare a 

bugetului local, urmare primirii sumei de  390.120,31 lei de la M.L.P.D.A pentru plata celei de-a treia 

solicitari de finantare intocmita in baza situatiei de lucrari nr.3 si a facturii  nr. 7008/06.05.2020 emise de 

S.C. EUROCOGEN FILIALA ANINOASA S.R.L. conform Contractului de lucrari nr. 4101/08.07.2019; 

- prevederile art.19 alin.(2), art.20 alin.(1) lit. “c” si art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile art. 155, alin.(1), lit.„c” si alin.(4), lit.”a” si lit.”b”din O.U. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
In temeiul  art. 196 alin. (1) lit. “b” din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

 
                                                                        D I S P U N: 

 

Art.1.Se aproba rectificarea in trimestrul II/2020  prin majorare a bugetului local, conform Anexei care face 

parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2.Urmeaza ca la prima sedinta, Consiliul Local al comunei Doicesti sa valideze suma supusa 

rectificarii. 

Art.3.Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primarul comunei prin Compartimentul 

Contabilitate, Patrimoniu si va fi comunicata prin grija secretarului comunei :  

-Institutiei Prefectului-Judetul Dambovita ; 

-Primarului comunei Doicesti ; 

-Compartimentului Contabilitate, Patrimoniu ;     

 
 

                            P R I M A R,                      

                            ec. Mircea ISMAIL                       

                      
        Contrasemneaza pentru legalitate, 

SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI 
                     jr. Emilia-Miulica CHIŢU   
 

 

 

 

 
NR.        133 

DATA    24.06.2020 



 
                                                                                                                                                Anexa  

       la Dispozitia nr. 133/24.06.2020 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        - mii lei - 

                                                                      VENITURI 
Indicator Denumire Trim. II/2020 

42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 391,00 

TOTAL VENITURI  391,00 

              

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

- mii lei - 

                                                                    CHELTUIELI 

Capitol bugetar Denumire Trim. II/2020 

84.02.03.01-71.01.30 Drumuri si poduri-alte active fixe “Modernizare strazi in comuna 

Doicesti-Etapa II-judetul Dambovita” 

391,00 

TOTAL CHELTUIELI 391,00 

 

 

 

 

 

 

 

P R I M A R, 

ec.ISMAIL  MIRCEA 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


