ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul cap. 51.02 – autorităţi publice
şi acţiuni externe, respectiv cap.70.02.06 – iluminat public și electrificări, ale bugetului local pe anul 2016
GEAMBAŞU Iulian, Primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi

Având în vedere:
 raportul de specialitate nr.6100/07.12.2016, elaborat de compartimentul financiar-contabil al aparatului
de specialitate al Primarului comunei Șoldanu, prin care se propune virarea de credite bugetare în cadrul
aceluiași capitol: cap.51.02 – autorităţi publice şi acţiuni externe, respectiv cap.70.02.06 – iluminat
public și electrificări, ale bugetului local pe anul 2016;
În baza:
 prevederilor Hotărârii Consiliului Local Șoldanu nr.5/15.02.2008 privind aprobarea bugetului local
pentru anul 2007, cu rectificările ulterioare;
 prevederilor art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
 prevederile art.63 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administația publică
locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată,

DISPUN:
Art.1. Se aprobă virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol: cap. 51.02. – autorităţi publice şi
acţiuni externe, respectiv cap. 70.02.06 – iluminat public și electrificări, din bugetul local al comunei Șoldanu,
județul Călărași, pe anul 2016, după cum urmează:
Nr.
crt.
II

1.

2.

Denumire indicator

Cod indicator

CHELTUIELI TOTAL
Autorităţi publice şi acţiuni externe, din care:
Bunuri și servicii
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional
Alte obiecte de inventar
Furnituri de birou
Iluminat public și electrificări, din care:
Bunuri și servicii
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
Alte obiecte de inventar

51.02
51.02.20
20.01.09
20.05.30
20.01.01
70.02.06
0
20.01.30
20.05.30

Total an
2016
0
0
0
-4.000
+500
+3.500
0
0
-3.500
+3.500

Virări credite
trim. VI
0
0
0
-4.000
+500
+3.500
0
0
-3.500
+3.500

Art.2. Compartimentul financiar-contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Secretarul comunei va publica pe site-ul primăriei, va afișa la sediul propriu și va comunica prezenta dispoziție
autorităților și persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) Compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU

Nr. 766
Emisă la comuna Şoldanu
Astăzi 29 noiembrie 2016

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

