
D I S P O Z I Ţ I A Nr.241
din 17 martie 2020

privind: modificarea bugetului local pe anul în curs ca urmare alocării unei sume
suplimentare de la bugetul de stat, pentru aplicarea imediată a măsurilor prevăzute de
Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României, precum și pentru punerea în aplicare a H.C.L.nr.73/2019 privind
cumpărarea unui teren intravilan.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►raportul nr.12174/13.03.2020 al șefului serviciului financiar contabil din cadrul

aparatului de specialitate al primarului, potrivit căruia s-a primit suplimentar de la bugetul de
stat suma de 300 lei cu titlu de subvenție pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne,
cărbuni și combustibil petrolier, fapt ce impune modificarea bugetului local pentru utilizarea
imediată a sumei în scopul în care a fost alocată;

►raportul nr.12268/17.03.2020 al șefului serviciului financiar contabil privind
necesitatea modificării bugetului local pentru aplicarea imediată a măsurilor prevăzute de
Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României, precum și pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.73/
2019 privind cumpărarea unui teren intravilan;

►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.-(1) Bugetul local pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9/
14.02.2020, se modifică după cum urmează:

a.-se majorează cu suma de 300 lei veniturile bugetului local prevăzute în capitolul
subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier, conform
clasificației bugetare 422A34;
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b.-se majorează cu suma de 300 lei cheltuielile bugetului local prevăzute în capitolul
682A1501570201-ajutor social în numerar;

c.-se diminuează cu suma de 27.000 lei cheltuielile bugetului local prevăzute în capitolul
autorități publice-cheltuieli materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform
clasificației bugetare 51020103200109;

d.-se diminuează cu suma de 23.000 lei cheltuielile bugetului local prevăzute în capitolul
transporturi - străzi, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform clasificației
bugetare 84020303200109;

e.-se majorează cu suma de 50.000 lei cheltuielile prevăzute în capitolul protecție civilă și
protecție contra incendiilor, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform
clasificației bugetare 610205200109.

(2) Până la validarea de către consiliul local a modificărilor făcute bugetului local prin
prezenta dispoziție, urgențele vor fi achitate din capitolul autorități publice materiale și
prestări servicii cu caracter funcțional conform clasificației bugetare 51020103200109.

Art.2.-Finanțarea cheltuielilor pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local
nr.73/31.10.2019 privind cumpărarea imobilului format din cota de 1/3 din suprafața de
1.304 mp teren liber de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei,
cvartal 16, parcela 631, înscris în Cartea Funciară nr.76051, în scopul extinderii serei pentru
producerea răsadurilor de flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea Consiliului
Local, se face din capitolul 51020103710101-autorități publice.

Art.3.-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.4.-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 26 martie 2020.

Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet-la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.

P R I M A R, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR  GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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