


D I S P O Z I Ţ I A Nr.281
din 07 mai 2020

privind: modificarea bugetului local pe anul în curs ca urmare alocării unei sume suplimentare din taxa pe
valoarea adăugată, respectiv ca urmare a retragerii unei sume din impozitul pe venit.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►adresa nr.27728/22.04.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, potrivit căreia s-a

modificat repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată și a celor din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, cu influență finală pozitivă asupra bugetului orașului Ianca;

►raportul nr.13413/06.05.2020 al șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, privind necesitatea modificării bugetului local în vederea repartizării/utilizării de
îndată a veniturilor suplimentare pe capitole de cheltuieli;

►dispoziţiile art.25 din Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 pentru aprobarea bugetului oraşului
Ianca pe anul în curs, potrivit cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local primarul, în calitate de
ordonator principal de credite, a fost împuternicit să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile
realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, pe capitolele
de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu obligația prezentării modificărilor spre validare consiliului local;

►dispozițiile art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.c) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art.1.-Se majorează cu suma de 95.000 lei veniturile bugetului local prevăzute la capitolul sume alocate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local, conform clasificației bugetare 11.02.06.

Art.2-Se diminuează cu suma de 44.000 lei veniturile bugetului local prevăzute la capitolul sume
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, conform clasificației
bugetare 04.02.04.

Art.3.-Se majorează cu suma de 51.000 lei cheltuielile bugetului local în trimestrul II, prevăzute la
capitolul autorități publice alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, conform clasificației
bugetare 51.02.01.03.20.01.30.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează şeful serviciului financiar contabil,
care va opera modificările în bugetul local și îl va înainta spre avizare Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Brăila, în termen de 5 zile de la data prezentei dispoziții.

Art.5.-Modificările bugetului local pe anul în curs, potrivit prevederilor art.1-3, vor fi supuse validării
consiliului local la şedinţă ordinară a acestuia din data de 28 mai 2020.

Art.6.-Prezenta dispoziţie va fi adusă va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general al orașului Ianca.
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