ROMA NIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA DOICESTI
DI SPOZ I TI E
privind rectificarea prin majorare a bugetului local

PRIMARUL COMUNEI DOICESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Analizand
- Proiectul de dispozitie privind rectificarea prin majorare a bugetului local, inregistart la nr. 132/07.07.2021;
Avand in vedere:
- extrasul de cont editat la data de 05.07.2021 cu privire la plata sumei de 57,730.07 lei de catre platitor
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, reprezentand plata FADR TVA art.1 alin.(2) din O.G.
nr.22/2002 pentru investitia “Modernizare strada Constantin Brancoveanu L=910 m, comuna Doicesti,
judetul Dambovita”;
- raportul compartimentului de resort (Contabilitate, Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat la nr. 5021 /07.07.2021, cu privire la rectificarea in trimestrul III/2021 prin majorare a
bugetului local, urmare primirii sumei de 57,730.07 lei de la Agentia pentru Pentru Finantarea Investitiilor
Rurale conform Contractului de finantare nr. 1920072R203831604172/18.12.2018 cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru finantarea obiectivului de investitie “Modernizare strada Constantin
Brancoveanu L=910 m, comuna Doicesti, judetul Dambovita”;
- 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 administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.
D I S P U N:

Art.1.Se aproba rectificarea prin majorare a bugetului local al comunei Doicesti in trimestrul III, anul 2021,
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Urmeaza ca la prima sedinta, Consiliul Local al comunei Doicesti sa valideze suma supusa rectificarii.
Art.3.Prezenta dispozitie va fi adusa la indeplinire de catre Primarul comunei prin Compartimentul
Contabilitate,Patrimoniu si va fi comunicata prin grija secretarului general al comunei :
-Institutiei Prefectului-Judetul Dambovita ;
-Primarului comunei Doicesti ;
-Compartimentului Contabilitate, Patrimoniu ;
P R I M A R,
ing. Cozmin-Petruţ STANA
Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEİ
jr. Emilia-Miulica CHİŢU
Nr. 132
Data 07.07.2021

Anexa
la Dizpozitia nr. 132/07.07.2021

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

VENITURI
Indicator
Denumire
43.02.31
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
TOTAL VENITURI

mii lei
Trim.III/2021
58,00
58,00

CHELTUIELI
Cap.bugetar
Denumire
84.02.03.01-58.04.02
Drumuri si poduri-Finantare externa nerambursabila
TOTAL CHELTUIELI

mii lei
Trim.III/2021
58,00
58,00

P R I M A R,
ing. Cozmin-Petruţ STANA

