ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
Privind rectificarea bugetară în cadrul capitolelor 11.02.02 –sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată şi 65.02.10 – cheltuieli de personal din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat, pentru anul 2016
În temeiul prevederilor art.3 alin.1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă
ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în
interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

Petru LUNGU-BORDEA, PRIMARUL COMUNEI PÎNGĂRAŢI
Având în vedere:
- prevederile art. 49 alin.5) din Legea 273 / 29.06.2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- urmare a adresei nr.6728 din 08.03.2016 , înregistrată sub nr. 1941 din 09.03.2016, prin care Direcţia
Generală a Finanţelor Publice a judeţului Neamţ comunică primarului comunei cuantumul sumelor
defalcate din T.V.A. repartizate unităţii administrative-teritoriale pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2016;
- Văzând referatul nr.1940 din 09.03.2016 al compartimentului contabilitate prin care se propune
noua structură a bugetului local care să fie aprobată prin dispoziţie a primarului cu respectarea prevederilor
Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
In temeiul art.63 alin.(1) lit. „c”, alin.(4) lit.”a” şi ale art. 68 alin.(1) din Legea 215/2001 Legea
Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

DISPUN :
ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetară pe anul 2016, în cadrul capitolelor, astfel:
Cap. 11.02.02 – sume din taxă pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din care :
din trim. IV în trim. I – 100.00 mii lei
Cap. 65.02.10 - cheltuieli de personal din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat :
din trim. IV în trim. I – 100.00 mii lei
ART.2 Compartimentul contabilitate va pune în aplicare prevederile prezentei dispoziţii.
ART.3 – Secretarul comunei Pângăraţi va asigura comunicarea prezentei dispoziţii Prefectului judeţului
Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum şi altor autorităţi şi instituţii publice
interesate.
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