ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

DISPOZIŢIA
Nr. 39 din 25 martie 2020
privind rectificarea bugetului local al comunei Tulgheș
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
Având în vedere:
a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Referatul Compartimentului Financiar, Contabil, taxe şi impozite înregistrat la nr. 1303
din 23.03.2020;
Art.19 alin.(2) şi art.20 alin.(1), lit.c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Local Tulgheş nr. 6 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului
general al Comunei Tulgheş pe anul 2020;
Adresa Consiliului Județean Harghita nr. 6172 din 19.03.2020 privind alocarea unei
sume din fondul la dispoziția Consiliului Județean, constituit din cota de 6% din impozitul pe
venit, pe anul 2020;
Art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195 din data de 16
martie 2020, privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României;
în temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.c) coroborat cu alin.(4) lit.b) din Codul
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019,

DI S PUNE:
Art.1.- Bugetul local pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 6 din
20.03.2020 se rectifică cu suma de 20,00, mii lei la partea de venituri şi cheltuieli, conform
anexelor nr. 1- 2, după cum urmează:
A.
a. Se suplimentează veniturile cu suma de 20,00 mii lei la cod indicator 04.02.05.
“Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean”
B.
a. Se suplimentează cheltuielile cu suma de 20,00 mii lei la cod indicator
51.02.01.03. ”Autorități executive”: Titlul II Bunuri și servicii, cod indicator 20.01.09.
“Materiale și pestări de servicii cu character functional”
Art.2.- Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Doamna, Peter Elisabeta îndeplinind funcţia de referent cu atribuţii şi
responsabilităţi în domeniul financiar contabil se obligă să efectueze înregistrările impuse de
prezenta hotărâre în evidenţele contabile.
Art.4.- Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita,
Primarului comunei Tulgheş, Compartimentului financiar-contabil şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu www.tulghes.ro .
PRIMARUL COMUNEI TULGHEŞ,
Primar
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar general UAT,
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 39 / 2020
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Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise
... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei prefectului în cel mult
10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
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